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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจยั เร่ือง “ การตรวจสอบข่าวลวง ของส่ือมวลชนไทยในยุคดิจิทลั ” มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา กระบวนการคดัเลือกข่าวจากส่ือออนไลน์ เพื่อศึกษาการตรวจสอบข่าวลวง 
เพื่อศึกษาแนวทางในการแกไ้ขภายหลงัการเผยแพร่ข่าวลวง ของส่ือมวลชนไทยในยุคดิจิทลั และ
เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมบทบาทองคก์รส่ือในการตรวจสอบข่าวลวงในยคุดิจิทลั โดยใชก้ารวิจยั 
เ ชิงคุณภาพ (Qualitative research)  ด้วยวิ ธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (  In - depth Interview ) 
บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการข่าว ผูช่้วยหวัหนา้ข่าว แอดมินข่าว นกัวิชาการดา้นส่ือสารมวลชน
และสมาคมวิชาชีพส่ือ รวม 8 คน 
 ผลการศึกษา พบว่า พบว่าส่ือมวลชนมีกระบวนการคดัเลือกข่าวจากส่ือออนไลน์ โดย
การคดัเลือกจากเน้ือหาท่ีผูใ้ชผ้ลิตส่ือออนไลน์ตามประเด็นท่ีบุคคลในโลกออนไลน์ใหค้วามสนใจ 
โดยมีเกณฑ์ประกอบการตดัสินใจจากยอดการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ จ านวนผูเ้ขา้ชม ยอดกดไลค ์กด
แชร์ ส่วนการตรวจสอบข่าวลวง เม่ือส่ือมวลชนคดัเลือกข่าวจากส่ือออนไลน์แลว้จะน ามาผ่าน
กระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนของกองบรรณาธิการข่าว ซ่ึงจะท าการตรวจสอบให้ถึงแหล่ง
ตน้ทางขอ้มูลมากท่ีสุด ใช้การเทียบเคียงจากส านักข่าวอ่ืน แฟนเพจน่าเช่ือถือท่ีมียอดผูติ้ดตาม
จ านวนมาก และการสัมภาษณ์นักวิชาการ ส่วนกรณีท่ีไม่สามารถตรวจสอบไปยงัแหล่งตน้ทาง
ขอ้มูล หรือติดต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่ได ้ส่ือมวลชนจะเลือกไม่น าเสนอ หรือ รายงานตามเหตุการณ์ท่ี
ปรากฏขณะนั้น โดยก ากับ วนัเวลา สถานท่ีเกิดเหตุไวช้ัดเจน ขณะเดียวแนวทางในการแก้ไข
ภายหลงัเผยแพร่ข่าวลวง เม่ือส่ือมวลชนท าการตรวจสอบอยา่งละเอียดแลว้พบว่า ขอ้มูลท่ีน าเสนอ
ไปก่อนหน้านั้นเป็นขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง ก็จะท าการตรวจสอบอย่างละเอียดครอบคลุมอีกคร้ังก่อน
น าเสนอขอ้มูลข่าวใหม่เขา้ไปเพิ่มเติมภายหลงั 

ส่ือมวลชน นกัวิชาการและสมาคมวิชาชีพส่ือ จึงเห็นตรงกนัว่าควรมีแนวทางในการ
ส่งเสริมบทบาทองค์กรส่ือในการตรวจสอบข่าวลวง โดยสามารถสรุปได ้4 วิธี ดงัน้ี 1.ระดบัตวั
บุคลากรส่ือมวลชน จะตอ้งมีการจดัอบรมทกัษะและสร้างความตระหนกัรู้ในเร่ืองความเท่าทนัส่ือ 
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วิธีการตรวจสอบ และบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชน 2.กระบวนการท าข่าว ส่ือมวลชนจะตอ้งมี
กระบวนการตรวจสอบมากกว่า 1 แหล่ง แมจ้ะมีการแข่งขนัสูงก็ตาม ตอ้งแลกเปล่ียนประสบการณ์
หาแนวทางแกไ้ขและตั้งรับในการตรวจสอบขอ้มูลรวมถึงจดัคนมอนิเตอร์เฉพาะ 3.เคร่ืองมือและ
ฐานขอ้มูลสนับสนุน จะตอ้งจดัท าฐานขอ้มูลวิชาการ เคร่ืองมือเทคโนโลยีช่วยตรวจสอบและ
เวบ็ไซตใ์หส่ื้อตรวจสอบขอ้เทจ็จริงได ้และ 4.รัฐมีการร่วมมือกบัส่ือ ในการสนบัสนุนเงินทุน และ
เปิดใหส่ื้อสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นได ้ 

การส่งเสริมใหอ้งคก์รส่ือมีบทบาทในการตรวจสอบข่าวลวงใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
นอกจากการพฒันาบุคลากรส่ือแลว้ จ าเป็นต้องมีปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนท่ีส าคญัช่วยสนับสนุน ไดแ้ก่ 
องคก์รส่ือมวลชน และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สมาคมวิชาชีพส่ือ นกัวิชาการ ภาคเอกชน 
ผูท้รงอิทธิพลออนไลน์ และรัฐบาล  
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ABSTRACT 

 
The study of “Verification of Fake News in Thai Media in a digital age” aimed (1) to 

study process of news selection from online media, (2 )  to study verification of fake news, (3 )  to 
study Thai media’s solutions after dissemination of fake news in digital age and (4 )  to study the 
model to promote journalism organization in verification of fake news in digital age. This research 
was qualitative research conducted by using in - depth interview method on 8 people including 
executive editor, news editor, assistant news chief section, news administrator, journalism professor 
and journalism organization.   

The results found that media tended to select news from user-generated contents that 
netizen were paying attention to. They also selected contents from engagement reach including 
views, likes and shares. To verify fake news after news selection process, news editorial department 
will verify the news by 1)  checking sources of information, 2)  comparing news to other news 
agency, 3)  checking fanpage’s credibility from the number of followers and 4)  interviewing the 
expert on that issue. In case of no source of information or cannot contact relevant person, the media 
would not report the news or report it with the information at the time with clear date, time and 
location on the report. However, if there were dissemination of fake news, the solutions were to 
check news information thoroughly again and add up the correct information later.       

Media, journalism professor and journalism organization agreed on the model to 
promote the role of journalism organization in verification of fake news including 1)  On personal 
level. There should be training to raise awareness on media literacy to verify the information in 
digital age and the role of media. 2)  News process. Media require more than one source of 
information before reporting news despite having high competition. They have to exchange 
information and set up the team to monitor news data specifically. 3) Tools and Databases Support. 
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There should be central database technology or website to help verify the data and 4) Government 
should cooperate with media by funding and providing necessary information.     

In addition,  to promote the journalism organization in verify fake news efficiently, 
every relevant segments including media, journalism organization,  journalism professor, private 
sector, online influencers and government have to work together and provide every support need.      
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กติติกรรมประกาศ 
 

 การจดัท าสารนิพนธ์ เร่ือง “ การตรวจสอบข่าวลวงของส่ือมวลชนไทยในยุคดิจิทลั ” 
คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปได ้เน่ืองจากไดรั้บค าแนะน า ขอ้คิดเห็น อนัเป็นประโยชน์ อีกทั้งยงัช่วยแกไ้ข
ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงาน ขอขอบพระคุณ  ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา  
อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ รวมถึงใหก้ าลงัใจผูว้ิจยัดว้ยดีตลอดมา ขอบพระคุณ ดร.
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น้ีเสร็จสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 ขอบพระคุณ ผูอ้  านวยการหลกัสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์คณาจารย ์เจา้หน้าท่ี หมายรวมถึง คุณครู อาจารยท่ี์ช่วยอบรมบ่มเพาะ ตั้งแต่ระดบัชั้น
เตรียมอนุบาลจนถึงปัจจุบนั ขอบพระคุณ ผูใ้ห้ขอ้มูล นักวิชาการ เจา้ของแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั 
เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ทุกช้ิน ท่ีน ามาเป็นส่วนประกอบส าคญัในสารนิพนธ์เล่มน้ี  
 นอกจากนั้น ขอขอบคุณเพื่อนๆรหัส59 ทุกคนท่ีมอบไมตรีจิตท่ีดี และช่วยเหลือใน
ระหว่างการศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา ขอบคุณโต๊ะอาชญากรรมไอ.เอน็.เอน็ เพื่อนพี่นอ้ง
ภาคสนาม และเพื่อนๆทุกคน ท่ีคอยใหก้ าลงัแรงใจ สนบัสนุนการศึกษาในคร้ังน้ี 
 และท่ีขาดไม่ได ้ขอขอบพระคุณครอบครัว “ ศรีหาวงศ ์” ท่ีเป็นหน่ึงก าลงัแรงใจส าคญั 
คอยห่วงใยสนบัสนุนในทุกยา่งกา้ว ให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคความยากล าบากต่างๆมาได ้สุดทา้ย
น้ี อยากบอกพอ่ แม่ และครอบครัวเราวา่  “ หนูเรียนจบปริญญาโทแล้วค่ะ ” 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 ข่าวลวง หรือ Fake news ไม่ใช่เร่ืองใหม่ท่ีเพิ่งเคยเกิดข้ึน แต่มนัเกิดข้ึนมานานแลว้และ
มีการพฒันารูปแบบการแพร่กระจายท่ีแนบเนียนตามเทคโนโลยีของโลกท่ีกา้วหนา้ ซ่ึงในปี 2560   
“Fake news ”ไดก้ลบัมาเป็นปัญหาบนโลกออนไลนจ์นกลายเป็นเร่ืองท่ีโด่งดงัในสหรัฐอเมริกา และ
ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯโดยเฉพาะค าครหาท่ีว่า  
“Fake news ” สามารถเปล่ียนผลการเลือกตั้ งประธานาธิบดีสหรัฐฯได้ บทความบนเว็บไซต์ 
BuzzFeed ไดช้ี้ว่าตวัเลขยอด engagement ข่าวลวงช่วงสามเดือนก่อนการเลือกตั้งปี 2559 มียอดพุ่ง
สูงถึงกว่า 8.7 ลา้นคร้ัง แซงหนา้ข่าวท่ีมาจากเวบ็ไซตข่์าวจริงไปมาก และข่าวท่ีมียอด engagement 
สูงสุดลว้นแลว้แต่เป็นข่าวโจมตีฮิลลารี คลินตนั จากพรรคเดโมแครต (blognone,2560) 

 นอกจากน้ี ฝ่ายผูท่ี้ให้การสนบัสนุนนายโดนลัด ์ทรัมป์  ยงัถูกวิจารณ์ว่าสร้างเวบ็ไซต์
ข่าวลวงข้ึนมา เพื่อเรียกคะแนนเสียงหรือโจมตีคู่ต่อสู้อยา่ง นางฮิลลารี คลินตนัซ่ึงตวัอยา่งข่าวลวงท่ี
ถูกน ามาใช ้มีตั้งแต่ ฮิลลารี คลินตนั ใหก้ารสนบัสนุนผูก่้อการร้าย ไปจนถึง โดนลัด ์ทรัมป์ ไดรั้บค า
ยกย่องจากพระสันตะปาปาท่ีกรุงโรม เพื่อเป็นการชกัจูงผูน้บัถือศาสนาท่ีเคร่งครัดให้หันมาเลือก
ตนเอง เม่ือทรัมป์ไดรั้บชยัชนะ ก็ส่งผลให้แวดวงไอทีสหรัฐอเมริกา ซ่ึงส่วนใหญ่ใหก้ารสนบัสนุน
ฮิลลารี คลินตนั ตอ้งหันมาทบทวนตวัเองอยา่งจริงจงัว่าจะแกไ้ขปัญหาข่าวลวงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
ในทางกลบักนันายโดนลัด ์ทรัมป์ ก็ออกมาโจมตีส่ือมวลชน อยา่งเวบ็ไซตข่์าวออนไลน์ BuzzFeed 
และส านกัข่าว CNN ว่า “ เป็นส านกัข่าวปลอม ” เน่ืองจากทั้งสองเวบ็ไซตข่์าวไดเ้ปิดเผยรายงานท่ี
อา้งว่า ประเทศรัสเซียมีการแทรกแซงผลการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยให้นายโดนัลด์ 
ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งในคร้ังนั้น (“FakeNewsวิกฤติการส่ือสารในยคุดิจิทลั”,2561) 

 ขณะเดียวกนั ส่ือสังคม (social media) อย่างเฟซบุ๊ก ก็ถูกเพ่งเล็งว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
แพร่กระจายของ ข่าวลวงมากท่ีสุดในโลกออนไลน์ จนกระทัง่ มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร (ซีอีโอ) ของเฟซบุก๊ ตอ้งออกมายนืยนัวา่ เร่ืองราวบนนิวส์ฟีดเฟซบุก๊กวา่ 99%เป็น
ข่าวจริงไม่ใช่ข่าวลวงอยา่งท่ีถูกกล่าวหา แต่สุดทา้ยก็ตอ้งออกมา ยอมรับว่า ยอดผูใ้ชง้านเฟซบุ๊กท่ี
ลดลงเป็นผลมาจากท่ี เฟซบุ๊กปรับลดการแสดงวิดีโอท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในกระดานข่าว หรือ 
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นิวส์ฟีดของผูใ้ชง้าน ซ่ึงช่วยประหยดัเวลาใหก้บัผูใ้ชง้านบนหนา้จอเฟซบุก๊ในแต่ละวนัไดม้ากถึง50 
ลา้นชัว่โมงต่อวนั แต่หน่ึงในสาเหตุท่ีแทจ้ริง ท่ีเฟซบุ๊กตอ้งเร่งออกมาเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี เป็นผล
มาจากการแพร่กระจายของข่าวลวงท่ีระบาดอยา่งหนกัและป่ันป่วนใหเ้กิดความแตกแยกในช่วงของ
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เม่ือปี 2559 โดยการท่ีรัฐเซียไดเ้ขา้มาเผยแพร่ขอ้ความทาง 
การเมืองของสหรัฐอเมริกา และเขา้ถึงผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กและอินสตราแกรมชาวสหรัฐฯผ่านโฆษณามาก
ถึง 150 ลา้นคน (“โซเชียลอ่วมข่วงลวงฉุดยอดฮวบ”,2561) และก่อนหนา้ท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลง
ระบบการคดักรอง หรือท่ีเรียกกนัว่า อลักอลิทึม บนนิวส์ฟีดของผูใ้ชง้าน  เฟซบุ๊กไดอ้อกมาตรการ
เชิงรุก โดยร่วมจบัมือกบั Google  ในการพฒันากลไกการแจง้เตือนข่าวลวงเพื่อให้ทีมงานท าการ
ตรวจสอบขอ้มูล เช่น การแบน (ban) การปักธง (Flag) การลบ (Delete) ซ่ึงเป็นการรายงานข่าวลวง
ท่ีเกิดข้ึนในส่ือสังคม เป็นการแกไ้ขปัญหาในเบ้ืองตน้ ส่วนองคก์รส่ือและนกัวิชาการในต่างประเทศ
ก็หันมาร่วมมือกันลงทุนเพื่อตั้ งทีมจบัโกหก The Fact Checker ในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงไป
พร้อมๆกบัการดีเบต ช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ เพื่อบอกผูรั้บสารวา่ส่ิงท่ีผูส้มคัรก าลงัพูด
อยูน่ั้นเป็นขอ้เทจ็จริงหรือข่าวลวงท่ีถูกสร้างข้ึน รวมไปถึงการต่ืนตวัของประเทศเยอรมนันีท่ีในช่วง
ปลายปี 2559นกัการเมืองไดใ้หค้วามส าคญักบัปัญหาข่าวลวงเป็นพิเศษ โดยเสนอกฎหมายเขา้สู่สภา
ให้เฟซบุ๊กและบริษทัส่ือสังคมรายอ่ืนตอ้งจ่ายค่าปรับท่ีสูงถึง 500,000   ยูโร หรือ ประมาณ 18.8 
ลา้นบาทในความผิดฐาน  “ ตีพิมพ ์” ข่าวลวงลงบนแพลตฟอร์มของตนเอง หากไม่ลบข่าวนั้นหลงั
ไดรั้บการแจง้เตือน จากนั้นจะตอ้งท าการโพสตข์่าวฉบบัแกไ้ขท่ีถูกตอ้งลงในพื้นท่ีเดียวกนัให้ผูค้น
ไดเ้ห็นอยา่งชดัเจน (“ เยอรมนันีกบัข่าวปลอมบนเฟซบุก๊”,2560 )  

 ขณะเดียวกนั ในต่างประเทศแถบทวีปเอเชียใตอ้ย่าง ประเทศอินเดีย ซ่ึงก็ประสบกบั
ปัญหาข่าวลวงท่ีถูกแพร่กระจายมากในแอพลิเคชัน่ วอชแอพ และขอ้ความบนมือถือผา่นส่ือสังคมท่ี
ผูค้นเขา้ถึงไดง่้ายเน่ืองจากราคาถูก ข่าวลวงจึงแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว ยิง่ในพื้นท่ีห่างไกล กลุ่มคน
เหล่านั้นจะยิ่งเช่ือว่าข่าวลวงท่ีถูกเผยแพร่นั้นเป็นเร่ืองจริง ภาคเอกชนมากกว่า 2 แห่งจึงลุกข้ึนมา
ควกัเงินทุนตั้งองคก์ร และจดัสร้างเวบ็ไซตใ์นการตรวจสอบข่าวเพื่อต่อสู้กบัปัญหาน้ี โดยเวบ็ไซต์
เหล่านั้นจะท าหนา้ท่ีตรวจสอบ และผลิต content ท่ีเป็นขอ้มูลถูกตอ้ง แลว้ท าอยา่งไรกไ็ดใ้หข้อ้มูลท่ี
ถูกตอ้งนั้นส่งต่อออกไปใหไ้ดม้ากท่ีสุด (“The people trying to fight fake news in India”,2017) 

 ดงัเช่นในต่างประเทศแถบทวีปเอเชียใตอ้ยา่งประเทศอินเดีย ซ่ึงกป็ระสบกบัปัญหาข่าว
ลวงท่ีถูกแพร่กระจายมากในแอพลิเคชัน่ วอชแอพ และขอ้ความบนมือถือผา่นส่ือสงัคมท่ีผูค้นเขา้ถึง
ไดง่้ายเน่ืองจากราคาถูก ข่าวลวงจึงแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว ยิ่งในพื้นท่ีห่างไกล กลุ่มคนเหล่านั้น
จะยิง่เช่ือว่าข่าวลวงท่ีถูกเผยแพร่นั้นเป็นเร่ืองจริง ภาคเอกชนมากกว่า 2 แห่งจึงลุกข้ึนมาควกัเงินทุน
ตั้งองคก์ร และจดัสร้างเวบ็ไซตใ์นการตรวจสอบข่าวเพื่อต่อสู้กบัปัญหาน้ี โดยเวบ็ไซตเ์หล่านั้นจะ
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ท าหนา้ท่ีตรวจสอบ และผลิต content ท่ีเป็นขอ้มูลถูกตอ้ง แลว้ท าอยา่งไรกไ็ดใ้หข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งนั้น
ส่งต่อออกไปใหไ้ดม้ากท่ีสุด (“The people trying to fight fake news in India”,2017) 

ส่วนประเทศเพื่อนบา้น เม่ือช่วงตน้เดือนเมษายน สภาพผูแ้ทนราษฎรของมาเลเซีย
อนุมติัร่างการปราบปรามการเผยแพร่ข่าวลวงหรือ Fake News ซ่ึงผูก้ระท าผิดอาจไดรั้บโทษสูงสุด
คือปรับไม่เกิน 500,000 ริงกิต คิดเป็นเงินไทยมูลค่ากว่า 4 ลา้นบาท และจ าคุก 6 ปี แมว้่าประชาชน
จะไม่เห็นดว้ยในการอนุมติัร่างฯเพราะเป็นการริดรอนสิทธิแต่ก็ยงัถือว่าในต่างประเทศมีการแกไ้ข 
ตอบสนองประชาคมโลกท่ีมองปัญหา Fake Newsเป็นอนัดบัโลก ในขณะที่ไทยยังไม่มีอุปกรณ์
เทคโนโลยทีี่เอือ้อ ำนวย (“มาเลเซียผา่นกฎหมายต่อตา้นข่าวปลอมฉลุย ก่อนนายกฯ ตดัสินใจยบุสภา
ศุกร์น้ี”,2018) 
 ดา้น สถานการณ์ข่าวลวงในประเทศไทย นายฐิติพล ปัญญาลิมปนนัท ์ผูส่ื้อข่าวบีบีซี
ไทย ไดก้ล่าวไวว้า่ ข่าวลวง หรือ Fake news คือการผลิตขอ้มูลเทจ็เพือ่สร้างความป่ันป่วน หรือมุ่ง
หมายทรัพย ์เป็นเร่ืองท่ีทั้งผูบ้ริโภคและส่ือมวลชนตอ้งรับมือเสมอมา ในยคุท่ีคนอ่านข่าวผา่นส่ือ
สังคม ข่าวลวงไดถู้กพฒันาใหส่้งต่อไดง่้าย แต่ตรวจสอบไดย้าก และมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มมากข้ึนในแต่
ละปี (“ข่าวปลอมในไทย: คุณควรกงัวลแค่ไหน” ,2017) เช่นเดียวกบั จุลสารราชด าเนิน ฉบบัวนัท่ี 9 
สิงหาคม 2560 ท่ีใหข้อ้มูลวา่ Fake news คือ ข่าวท่ีไม่เป็นจริง แวดวงส่ือสารมวลชนต่างประเทศ
เรียกวา่ Fake news หรือ ข่าวลวง ท่ีส่ือมวลชนมืออาชีพก าลงัเป็นกงัวลกนัอยู ่เพราะข่าวลวงนั้น ได้
ส่งผลกระทบทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และสติปัญญาของผูค้นในสงัคมดว้ย (“หยดุตี
ทะเบียนส่ือ หยดุครอบง าประชาชน”,2017) ขณะท่ี สมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์รองนายกรัฐมนตรี กไ็ด้
กล่าวถึง Fake news และบทบาทส่ือในประเทศไทย วา่ “ เราตอ้งเปิดใจกนั เป็นมิตรสหายกนัส่ือ
ความกนั มีเดียกต็อ้งส่ือความใหเ้ขา้ใจ ไม่ใช่มีแต่ Fake news บิดเบือนใชไ้ม่ได ้มนัประเทศของเรา
เอง เราตอ้งสามคัคีกนัก่อน และเม่ือนั้นประเทศไทยจะมีความหวงั... ”  (“ไม่วา่ใครจะเป็น ผูน้ า อยา่
รังเกียจทหาร-ต ารวจ”,2017) 

 ในอดีตจนถึงปัจจุบันข่าวลวงยังคงมีอิทธิพลและสร้างผลกระทบอย่างมากใน
สังคมไทยไม่วา่จะเป็นเกมการเมือง ท่ีถูกงดัออกมาตอบโตต้อบกนัในหว้งวิกฤติการเมืองท่ีร้อนระอุ
อาทิ ช่วงปลายปี 2558 อดีตนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรถูกกระแสข่าววิพากษว์ิจารณ์
เร่ืองจดหมายจาก “รัฐสภายโุรปเชิญยิง่ลกัษณ์คุยสถานการณ์ประเทศไทย” ซ่ึงเหตุการณ์น้ี รักษาการ
เลขาธิการพรรคไทยรักไทยในขณะนั้น ก็ออกมาช้ีแจงว่าไม่เป็นความจริง และไม่ทราบเจตนาของ  
ผูท่ี้น าออกมาเผยแพร่  เช่นเดียวกบั นกัวิชาการ นายศิโรตม ์คลา้มไพบูลย ์กไ็ดเ้ขียนอธิบายความเห็น
ลงเฟซบุก๊ส่วนตวัใหฉุ้กคิดวา่ ส าหรับผูเ้สพติดความเกลียดชงัทางการเมืองจนลุกลามไปถึงขั้นโจมตี
สมาชิกรัฐสภายุโรป มุมมองของคนเหล่าน้ีมีผลอย่างมากต่อการก าหนดท่าทีของรัฐสภายุโรปกบั
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ประเทศไทย ถา้ไม่เขา้ใจความส าคญัของคนเหล่าน้ี กร็ะวงัประเทศไทยจะเสียหายในระยะยาว  หรือ
กรณี เวบ็ไซต ์Thai E-News ท่ีไดเ้สนอบทความ เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2560 กล่าวถึงเหตุการณ์เม่ือ
ปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม 2560 ท่ีมีกราฟิก Fake news แชร์ว่อนทางส่ือออนไลน์ ว่า 
อยัการเตรียมฟ้องสุเทพต่อศาล 9 ขอ้หาแต่ต่อมาไม่ปรากฏข่าวจริงใดๆมาสนับสนุน จนกระทัง่
หลายส านกัออกมาน าเสนอเน้ือข่าว “ ปรากฏวา่ทั้งหมดเป็นขอ้ความเทจ็ ”   

 นอกเหนือจากสถานการณ์ข่าวลวงในประเทศไทยจะถูกหยิบยกมาเป็นอาวุธทาง
การเมืองแลว้ ความเช่ือดา้นสุขภาพก็เป็นอีกหน่ึงปัญหา พีรพล อนุตรโสตถ์ิ ผูผ้ลิตรายการชวัร์ก่อน
แชร์  ท่ีเป็นหน่วยงานแรกๆของประเทศไทยในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงบนโลกออนไลน์ เม่ือตน้ปี 
2558 มองว่า กว่า 500 ตอนทางโทรทัศน์ท่ีได้ช่วยให้ท าความเขา้ใจเก่ียวกับขอ้มูลเท็จบนโลก
ออนไลน์ พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่มีการสอบถามเขา้มามากท่ีสุดคือเร่ืองปัญหาสุขภาพ  จึงมองว่า
ผูผ้ลิตเร่ืองเท็จ มองเห็นพฤติกรรมของผูอ่้านท่ีขาดทกัษะการตรวจสอบขอ้มูล โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูสู้งอายท่ีุเพิ่งเขา้สู่โลกอินเตอร์เน็ต อาจจะขาดความเท่าทนัส่ือดิจิทลั ไม่ทนัคิดวา่การเขียนขอ้ความ 
ภาพ วิดีโอ ลกัษณะน้ีจะเป็น Fake news ได ้และนอกจากข่าวลวงท่ีรวบรวมไดใ้นปี 2559 กว่า 300 
หวัขอ้นั้น ยงัพบว่าข่าวลวงในลกัษณะปลุกป่ันเก่ียวกบัศาสนาและการเมืองมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ท า
ให้คนท่ีมองเห็นโอกาสบนความไม่ถูกตอ้ง หยิบจุดน้ีไปขบัเคล่ือนบางอย่างทางการเมืองหรือ
อุดมการณ์ท่ีมีความซับซ้อน ข่าวลวงอาจจะท าให้เกิดความขดัแยง้มากข้ึนได ้หากในปี 2561 น้ี 
ประเทศไทยมีการจดัการเลือกตั้ง “ ประชาชนจึงตอ้งเตรียมตวั ส่ือมวลชนเองก็ตอ้งเตรียมท่ีจะ
แกปั้ญหา เพราะขอ้มูลท่ีมีจ านวนมากๆนั้น จะบอกประชาชนไม่ให้เช่ือ อยา่แชร์ ก็คงเป็นไปไม่ได ้
เพราะทุกคนหวงัดี อยากจะแบ่งปันบอกต่อขอ้มูล ท่ีเขาคิดว่าดีออกไป” (“FakeNewsวิกฤติการ
ส่ือสารในยคุดิจิทลั”,2561)  

 ส่วนการท างานของส่ือมวลชนในยุคดิจิทลัก็เป็นอีกหน่ึงองคป์ระกอบหลกัส าคญัใน
การคดัเลือกและตรวจสอบประเด็นข่าว (“นักข่าวยุคดิจิทลัในยุค Gen C”,2560) ไดก้ล่าวไวว้่า ยุค 
Gen C เป็นยุคท่ีอยู่กบัคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมถึงการบริโภคขอ้มูลข่าวสารท่ีมากกว่า                    
1 แพลตฟอร์ม และเนน้การมีส่วนร่วมของผูรั้บสารมากข้ึน ทั้งการกดไลค ์กดแชร์ การแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ หรือแมก้ระทัง่การโตต้อบกบันกัข่าว การส่ือสารใรปัจจุบนัจึงไม่ไดเ้ป็นเพียง one-way 
communication อย่างอดีตท่ีผ่านมา และท าให้เกิดนักข่าวภาคสนามสังคมออนไลน์  “ Mojo” 
(Mobile Journalism) ท่ีใชโ้ทรศพัท์มือถือเคร่ืองเดียว เป็นอุปกรณ์หลกัในการท าข่าว ทั้งการเขียน
ข่าว สกู๊ป บทส าหรับอ่านเปิดหน้าภาคสนาม ซ่ึงสะดวกสบายมีความคล่องตัวสูง ไม่ต้องพก
คอมพิวเตอร์หรือนัง่จดค าสัมภาษณ์ในกระดาษแลว้กลบัไปพิมพท่ี์บริษทัให้เสียเวลา แต่การเขา้ถึง
เทคโนโลยีและเขา้ใจผูรั้บสารมากข้ึนท าให้เกิดการแข่งขนัและเกิดขอ้ผิดพลาดในการน าเสนอ
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ขอ้มูลบ่อยคร้ัง เช่น จากการส ารวจขอ้มูลของผูว้ิจัยจากอินเทอร์เน็ตพบว่าเว็บไซต์พนัธ์ุทิพย์
(www.pantip.com) ได้ท าการรวบรวมเว็บไซต์ “ ข่าวลวง ” ในปี 2557 โดยคดัเลือกข่าวแต่ละ
ลกัษณะท่ีไดรั้บความสนใจจากประชาชนจ านวน 10 อนัดบัดงัต่อไปน้ี 

 1.คลิปปฏิบติัการคน้หา MH370 กลางมหาสมุทรอินเดียท่ีฝ่าคล่ืนยกัษ ์ท่ีมีผูแ้ชร์ขอ้มูล 
และส่งต่อคลิปวิดีโอดงักล่าวเป็นจ านวนมาก จนส่ือมวลชนน าไปเผยแพร่ต่อสู่สาธารณะและเกิด
กระแสวิพากษว์ิจารณ์ก่อนจะทราบขอ้เทจ็จริงภายหลงั ว่าคลิปวิดีโอดงักล่าวเป็นคลิปวิดีโอเก่า จน
น าไปสู่ขั้นตอนการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ซ่ึงเป็นไปตามค าทกัทว้งว่า คลิปดงักล่าวน้ีเป็นคลิปวีดีโอ
เก่าท่ีถูกโพสต์โดยบริษทัท่ีด าเนินกิจการเก่ียวกบัการผลิตรายการโทรทศัน์แห่งหน่ึงในประเทศ
มาเลเซีย โดยไดล้งเวบ็ไซตข่์าวออนไลน์ไวเ้ม่ือปี 2556  

 2.สาวชาวอเมริกนัท าศลัยกรรม ผ่าตดัท านม 3 เตา้ส่ือมวลชนก็มีการหยิบเอาประเด็น
ดงักล่าวไปน าเสนอตามขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏหลกัฐานบนส่ือสังคม “สุดพิลึก! สาวมะกนัผ่าตดัท า
“นมเตา้ท่ี 3” เผยอยากเป็นดาราเรียลิตีโชว์ ” ก่อนท่ี นายแพทยแ์มทธิว ซัลมาน ศลัยแพทยใ์น
นิวยอร์ก จะออกมาเปิดเผยต่อกรณีน้ี ว่าเป็นเร่ืองลวงโลก จนส่ือไทยต้องน าเสนอเพื่อแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ว่ากรณีดงักล่าว เป็นข่าว “โอละพ่อ” หรือข่าวท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้เกิดการ
เขา้ใจท่ีผดิ  

 3.แชร์สนั่น พ่อคา้เขียงหมูสุดหล่อ ขายหมูอยู่คลองเตย ท่ีแทคื้อนายแบบฟิลิปปินส์ 
โดยกรณีน้ีเกิดจากผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กช่ือ Golfsuda Nam ไดมี้การแชร์ภาพ ว่า "พ่อคา้ประจ าเขียงหมูตลาด
คลองเตย แผงท่ี 192 ขายตอนตีสองถึง ตีสองสิบห้า ขายแป๊บเดียวหมด เพราะขายดีมาก"   จนเกิด
ปรากฏการณ์มีผูเ้ขา้มาแชร์ขอ้มูล และแสดงความคิดเห็นต่างๆมากมาย ขณะท่ีบางเว็บไซต์ก็
น าเสนอข่าวดังกล่าวโดยปราศจากการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ ต่อมา เฟซบุ๊ก Golfsuda 
Nam ก็ไดอ้อกมาโพสต์ขอ้ความ ว่า หนุ่มคนดงักล่าวไม่ใช่พ่อคา้เขียงหมู ขอ้ความท่ีตนเองโพสต์
เป็นเพียงความตอ้งการท่ีลอ้เล่นกนัเองในกลุ่มเพื่อนๆ ในเพจเท่านั้น  

 4. วินมอไซต์หล่อระเบิด ท่ีแทแ้ค่หนุ่มหยิบชุดวินรถจกัรยานยนต์ มาใส่ถ่ายรูปเล่น 
โดย กรณีน้ีก็เกิดจากผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กช่ือ Shinobi Taevite ท่ีท าการเผยแพร่  ภาพวินจกัรยานยนตรั์บจา้ง
สุดหล่อพร้อมขอ้ความว่า “เราก็เคยท าให้ยามฟีเวอร์มาละ #รอบน้ีจดัเป็นพี่วินคะ พี่วินเบอร์ 5 
สะพานหนา้ ม.ธุรกิจบณัฑิต #ส่งใหด้งัชัว่ขา้มคืนอีกคน!” ซ่ึงภาพดงักล่าวกถู็กแชร์ต่อและถูกพดูถึง
ในกลุ่มผูใ้ชส่ื้อออนไลน์เป็นจ านวนมาก อีกทั้งยงัมีแฟนเพจช่ือดงั ส านกัข่าวท่ีน่าเช่ือถือบางส านกั 
หยิบยกไปน าเสนอ ก่อนจะมีการตรวจสอบขอ้เท็จจริงภายหลงั ว่า หนุ่มท่ีใส่ชุดรถจกัรยานยนต์
รับจา้งคนนั้น เป็นเพียง นายแบบ อาย ุ21 ปี นกัศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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 5.ฟิลม์ รัฐภูมิ ท าภารกิจ Ice Bucket Challenge ถูกต ารวจเกาหลีจบัโดยกรณีน้ี ถูกพดูถึง
จนส่ือหลกัหยิบไปน าเสนอบนส่ือออนไลน์ แต่ต่อมากลบัมีส่ือเกาหลี ออกมาให้ขอ้มูล ว่า ต ารวจ
ประเทศเกาหลีนั้น ไม่ไดส้วมใส่เคร่ืองแบบเหมือนเช่นในคลิปท่ีคนไทยก าลงัวิพากษ์วิจารณ์กนั 
รวมถึง ฟิลม์ รัฐภูมิ ผูท่ี้ปรากฏในคลิปก็ไดอ้อกมาช้ีแจงผ่านส่ือออนไลน์ถึงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด
คลิปดงักล่าวจึงเป็นแค่คลิปโกหกหลอกลวง 

 6.กรณีข่าว ฮือฮา!นิสิตนักศึกษา และชาวบา้นแห่น าธูปเทียนส่ิงของมาสักการะ รอย
พญานาคท่ีพบบริเวณหน้าห้องสมุดคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัท่ีส่ือน าเสนอ 
ออกไป แต่ภายหลงั นักวิชาการไดท้ าการพิสูจน์รอยดงักล่าวพบว่าเป็นเพียงรอยของเคร่ืองฉีดน ้ า
แรงดนัสูงท่ีท าความสะอาดพื้น 

 7.ในช่วงขาลงของนกัเล่าข่าวช่ือดงัยา่นพระรามส่ี ท่ีอยูร่ะหว่างถูกด าเนินคดีในชั้นศาล 
กบัพบว่า ส่ือมวลชนและชาวส่ือสังคม มีการน าเสนอ ขอ้มูลวิพากษ์วิจารณ์ คลิปหลุดนกัข่าวดงั ท่ี
อยู่ระหว่างมีกิจกรรมทางเพศกบัหญิงสาวบนท่ีนอน แต่สุดทา้ยเม่ือไปสอบถามผูท่ี้ถูกพาดพิงกบั
ปฏิเสธวา่ไม่ใช่ตวัเองน่าจะเป็นเพียงแค่บุคคลหนา้เหมือน เท่านั้น (โอละพอ่) 

 8.ในช่วงปี 2557 ข่าวการจบักุมแก๊ง นายพงศพ์ฒัน์ ฉายาพนัธ์ุ อดีตผูบ้ญัชาการต ารวจ
สอบสวนกลาง เป็นข่าวฮือฮาท่ีทุกส่ือให้ความสนใจ จนมีช่องว่างของขอ้มูลมีผูไ้ม่หวงัดี น าภาพ
แบงคด์อลลาร์จ านวนมากมาปะปนกบั เงินของกลางในคดีแต่เม่ือมีการตรวจสอบกลบัพบว่า เป็น
ภาพเก่าท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัคดีน้ี  

 9. กรณีโรคจิตแอบถ่ายบนรถไฟฟ้า BTS เกิดจากท่ีผูใ้ช้บริการ พบเห็นชายลกัษณะ
รองเทา้ขาดเป็นรู จึงถ่ายภาพพร้อมโพสตข์อ้ความลงเฟซบุ๊กส่วนตวัว่า  “ไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นใคร แต่พี่
เขาไฮเทคมีกลอ้งอยู่ปลายรองเทา้ ”  ซ่ึงกรณีน้ี มีผูส้นใจแชร์ต่อขอ้มูลและพยายามตามหาบุคคลท่ี
ถูกกล่าวอา้ง โดยการน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ โดยไม่ตรวจสอบขอ้เท็จจริงให้รอบดา้น จนต่อมา 
ผูเ้สียหายท่ีถูกพลาดพิง ไดอ้อกมาช้ีแจงผา่นเฟซบุ๊กส่วนตวั แสดงความบริสุทธ์ิใจ ว่ารองเทา้ท่ีเป็นรู
เกิดจากการท างานช่างซ่อมแอร์ จึงท าให้รองเทา้มีลกัษณะเป็นรูอยู่บริเวณปลายเทา้ ซ่ึงโพสต์
ดงักล่าวท่ีส่ือออนไลน์พิพากษาบุคคลน้ี ส่งผลกระทบต่อจิตใจผูถู้กพาดพิง และ สร้างความเสียหาย
อยา่งมากเพราะเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ืองท่ีคนพบเห็นและโพสตภ์าพดงักล่าวนั้น คิดไปเอง 

 10.ท่ีสุดแห่งปี ข่าวหนังสือพิมพ์ช่ือดัง หยิบประเด็นส่ือสังคม มาเป็นประเด็นข่าว 
น าเสนอบนส่ือออนไลน์ และหนา้หน่ึงหนงัสือพิมพ ์“ช็อก! เพจวิตปริตขายบริการอ๊ึบนอ้งมา ” ซ่ึง
กลายเป็นกระแสส่ือสังคม เพียงขา้มคืน จนมีกลุ่มผูข้บัเคล่ือนออกมาเฉลยว่า ตวัเองเป็นผูส้ร้างข่าว
นั้นข้ึนมาเพื่อวางกบัดกัส่ือมกัง่ายท่ีไม่ยอมตรวจสอบขอ้เทจ็จริงของขอ้มูลใหถ่ี้ถว้น ก่อนน าเสนอสู่
สาธารณะ 
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 ทั้งน้ี จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงขอยกตวัอย่างข่าวลวงท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ไทย 3 กรณีท่ีมีบริบทลกัษณะความแตกต่างของการเป็นผูค้ดักรองข่าวสารดงัน้ี  
 1.กรณีโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพและขอ้ความ ความคืบหนา้การคน้หาเคร่ืองบินสาย
การบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MH370โดยอา้งว่าหน่วยรบพิเศษจากประเทศจีนไดพ้บกล่องด าของสาย
การบินมาเลเซียแอร์ไลน์ในมหาสมุทรอินเดีย พร้อมกบัอา้งว่าเคร่ืองบินล าดงักล่าวถูกก่อการร้าย 
จนมีผูแ้ชร์ขอ้มูลและส่งต่อคลิปวิดีโอดงักล่าว เม่ือมีประเดน็ร้อนจากสังคมออนไลน์มีการพูดถึงกนั
เป็นจ านวนมาก ส่ือมวลชนก็จะท าหน้าท่ีต่อ เม่ือข่าวนั้ นถูกได้รับความสนใจมากข้ึนจากท่ี
ส่ือมวลชนน าเสนอข่าว  ผูค้นก็จะเร่ิมมีการแชร์ต่อมากข้ึนเช่นกนั โดยการน าเสนอข่าวนั้นมกัจะมี
การตรวจสอบภายหลงั และมีคนท่ีตรวจสอบอยูห่ลายกลุ่ม 

  กรณีน้ี ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพนัธ์ อาจารยภ์าควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และนักวิชาการ ไดอ้อกมาโพสต์เฟซบุ๊กทว้งติง เหตุการณ์ดงักล่าวถึง
ขอ้เทจ็จริงวา่ เป็นขอ้มูลหลอกลวงไม่เป็นความจริง 
 

 
ภำพที ่1.1 นกัวิชาการติง แชร์ข่าวลวงพบกล่องด า เคร่ืองบิน MH370 กลางมหาสมุทรอินเดีย 
 
ที่มำ: https://news.mthai.com/social-news/453606.html 

 

https://news.mthai.com/social-news/453606.html
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 ขณะเดียวกนัเม่ือผูว้ิจยัท าการตรวจสอบ ก็พบส่ือมวลชนท่ีลงข่าวมีจ านวนนอ้ยกวา่การ
แกไ้ขขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีพิสูจน์แลว้ จากเดิมท่ีมีแฟนเพจข่าวท่ีลงกว่า 10 เพจ แต่เม่ือมีการ
ตรวจสอบ พบว่า มีส่ือเพียงไม่ก่ีส านักเท่านั้ น ท่ีท าการแก้ไขน าเสนอข่าวท่ีถูกต้องลงบนส่ือ
ออนไลน ์

 2. กรณีโครงการกา้วคนละกา้วเพื่อ11โรงพยาบาลทัว่ประเทศ ท่ีน าโดย นายอาทิวราห์ 
คงมาลยั หรือ ตูน บอด้ีสแลม ก็ยงัถูกผูผ้ลิตข่วงลวง น าเสนอข่าวโดยการพาดหัวข่าวว่า  “ ร้อง!ทั้ง
ประเทศ บ๊ิกตู่ รีดภาษีพี่ตูน7%จากเงินบริจาคกา้วคนละกา้วเขา้รัฐ ” จนท าใหเ้ฟซบุ๊กแฟนเพจช่ือดงั
หลายเพจซ่ึงเป็นผูท้รงอิทธิพลออนไลน์ อาทิ แต่บะแฟนเพจพร้อมใจกนัลงภาพเวบ็ไซตด์งักล่าว 
และแจง้เตือนวา่เป็นข่าวลวง ท่ีน าเสนอข่าว เพื่อสร้างความเขา้ใจผดิ 

 

 
 
ภำพที ่1.2 ภาพผูท้รงอิทธิพลทางออนไลน์แจง้เตือนเวบ็ไซตข์่าวลวง  
 
ที่มำ :  https://www.pptvhd36.com/news 
 
 3.กรณีทวงหน้ีโหด ลุงไม่มีเงินใชห้น้ี 800 บุกเชือดววัตายยกคอก 9 ตวั ซ่ึงข่าวน้ีถือเป็น
ภาพท่ีสยดสยองและถูกแชร์ต่อเป็นจ านวนมากเน่ืองจากความสงสารท่ีมีต่อชายในภาพ เม่ือเกิดการ
วิพากษว์ิจารณ์ในส่ือออนไลน์ ส านกัข่าวอนัดบัหน่ึงอยา่ง ไทยรัฐทีวี จึงท าการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ี
ต ารวจ สภ.สามพราน จ.นครปฐม ท่ีถูกระบุว่าเป็นจุดเกิดเหตุแลไดข้อ้เทจ็จริงว่าเหตุการณ์ดงักล่าว
ไม่ใช่เร่ืองจริง เน่ืองจากภาพท่ีปรากฏเป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในประเทศกมัพชูา  

https://www.pptvhd36.com/news
https://hilight.kapook.com/view/145613
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ภำพที ่1.3 ภาพเวบ็ไซต ์ไทยรัฐ น าเสนอข่าวจากการตรวจสอบขอ้มูลจากส่ือสังคมออนไลน ์
 
ที่มำ : https://www.thairath.co.th/content/792882 
 

 จากทั้ง 3 กรณีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้เห็นว่า กลุ่มคนท่ีมีบทบาทในการตรวจสอบว่า
เป็นข่าวลวงหรือไม่ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ นักวิชาการ ผูท้รงอิทธิพลออนไลน์ และส่ือมวลชนกระแส
หลกั อย่างไรก็ดี สถาบนัส่ือมวลชนถูกคาดหวงัตามบรรทดัฐานของส่ือมวลชนท่ีจะตอ้งมีการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงก่อนน าเสนอ แต่จากท่ีผูว้ิจยัท าการศึกษาขอ้มูลแลว้นั้น ยงัพบวา่ ส่ือมวลชนยงั
มีการตรวจสอบไม่เพียงพอจึงท าให้ข่าวลวงถูกปล่อยไปในโลกออนไลน์ และกลายเป็นว่า คนท่ี
ตรวจสอบว่าข่าวนั้นเป็นข่าวลวง กลบัไม่ใช่ส่ือมวลชนเป็นส่วนใหญ่ ผูว้ิจยั จึงสงสัยว่าในทาง
ปฏิบติัจริงแลว้ ส่ือมวลชนมีการน าเสนอหรือไม่น าเสนอข่าวท่ียงัไม่ได้รับการตรวจสอบอย่าง
ชดัเจนหรือไม่ อยา่งไร 

  
 ดงันั้น งานวิจยัเร่ือง “การตรวจสอบข่าวลวงของส่ือมวลชนไทยในยคุดิจิทลั ” ผูว้ิจยัจึง

มุ่งศึกษาเก่ียวกับกระบวนการ ขั้นตอนในการคดัเลือกเน้ือหาจากส่ือออนไลน์มาน าเสนอเป็น
ประเดน็ข่าวของส่ือมวลชนไทย ทั้งในแง่ การคดัเลือกข่าวท่ีจะน าเสนอสู่สาธารณะวา่มีการพิจารณา
คุณค่าข่าวนั้นจากจุดใด การไดม้าซ่ึงเน้ือหาจากส่ือออนไลนน์ั้นๆ มีการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงหรือไม่ 
และเม่ือพบว่าเน้ือหาจากส่ือออนไลน์ท่ีน าเสนอเป็นข่าวไปแลว้นั้นเป็นข่าวลวงท่ีจะส่งผลกระทบ

https://www.thairath.co.th/content/792882
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ต่อภาพรวมของสงัคม ส่ือมวลชนเองมีแนวทางในการป้องกนัยบัย ั้งหรือแกไ้ขเพื่อใหผู้รั้บสารไดรั้บ
ข่าวสารท่ีถูกตอ้งและเป็นขอ้เทจ็จริงมากท่ีสุดอยา่งไร  การศึกษางานวิจยัเร่ืองน้ีจึงมีความส าคญัและ
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งท าการศึกษา เพราะท่ีผา่นมามีเพียง งานวิจยัของ       ผศ.พิจิตรา ซึกาโมโตะ 
อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีศึกษากรณีข่าวลือ จาก CU tweet ท่ีพบว่าคน
แกข่้าวลือมากท่ีสุด คือ ส่ือมวลชน  คนท่ีทวิตข่าวลือมากท่ีสุดคือคนทัว่ไป และคนท่ีพยายามเช็ค
ข่าวแกไ้ขข่าวยงัพบว่ามีอตัราการตรวจสอบและแกไ้ขท่ีต ่ากว่าการกระจายของขอ้มูลข่าวลือ  โดย
งานวิจยัเร่ือง “การตรวจสอบข่าวลวงของส่ือมวลชนไทย ในยุคดิจิทลั ” น้ี ผูว้ิจยัจะศึกษาในเชิง
กระบวนการว่าเหตุใดท าไมส่ือมวลชนจึงเลือกข่าวนั้ นๆ มาท าการน าเสนอ ส่ือมวลชนมี
กระบวนการคดัเลือกข่าวอยา่งไร แลว้ท าอยา่งไรจึงจะส่งเสริมให้ส่ือมวลชนมีกระบวนการในการ
ตรวจสอบข่าวมากยิ่งข้ึน  จึงท าให้ความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วย
พฒันาองคค์วามรู้ให้ส่ือมวลชน กลบัมาเป็นผูส่้งสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ เป็นกระบอกเสียงให้กบั
ประชาชนและเป็นเสาหลกัของสังคมไดด้งัเช่นอดีตท่ีผ่านมา อีกทั้งความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บกลบัมา
นั้นจะน าไปสู่หนทางการอยูร่อดขององคก์รส่ือในยคุดิจิทลัท่ีใครๆกเ็ป็นส่ือได ้
 
1.2 ค ำถำมน ำวจิัย 

1) องคก์รส่ือมวลชนมีกระบวนการในการคดัเลือกข่าวจากส่ือออนไลน์อยา่งไร  
2) องคก์รส่ือมวลชนมีการตรวจสอบข่าวลวงอยา่งไร  
3) องคก์รส่ือมวลชนมีแนวทางในการแกไ้ขภายหลงัการเผยแพร่ข่าวลวงอยา่งไร 
4) แนวทางการส่งเสริมบทบาทขององคก์รส่ือมวลชนในการตรวจสอบข่าวลวงเป็นอยา่งไร 

 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1) เพื่อศึกษากระบวนการคดัเลือกข่าวจากส่ือออนไลนข์ององคก์รส่ือมวลชน 
2) เพื่อศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบข่าวลวงของส่ือมวลชน  
3) เพื่อศึกษาแนวทางในการแกไ้ขภายหลงัการเผยแพร่ข่าวลวงของส่ือมวลชน 
4) เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมบทบาทองคก์รส่ือในการตรวจสอบข่าวลวงในยคุดิจิทลั 
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1.4 กรอบแนวควำมคิด 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 ขอบเขตวจิัย 
 การศึกษาวิจยั เร่ือง “ การตรวจสอบข่าวลวงของส่ือมวลชนไทยในยคุดิจิทลั ”  ผูว้ิจยั
ไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In – depth Interview ) ซ่ึงมีระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – เดือน 
มิถุนายน 2561 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 

 องค์กรส่ือ หมายถึง หน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเป็นผูส่้งข่าวไปสู่ประชาชนโดยมี
ลกัษณะเป็นองคก์รท่ีมีการจดัโครงสร้างเป็นระเบียบแบบแผนอย่างดี มีการลงทุนสูงในการผลิต
ข่าวสาร และมีรายไดจ้ากโฆษณาเป็นหลกั ในงานวิจยัน้ีแบ่งออกเป็น องค์กรส่ือท่ีเคยถูกปลอม
แปลงแฟนเพจและเว็บไซต์ ประกอบดว้ย ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด / และองค์กรส่ือท่ีใช้ขอ้มูล
ออนไลน์มาสร้างเป็นประเดน็ข่าว ไดแ้ก่ สถานีโทรทศัน์ไบรทที์วี  

 ข่ำวลวง หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่ตรงกบัความจริง และมกัจะเร้าอารมณ์ ซ่ึงถูก
แพร่กระจายแฝงอยูภ่ายใตล้กัษณะของการรายงานข่าว 

แหล่งขอ้มูล

ออนไลนu์ser-

generated content 

 

แนวทางในการ

แกไ้ขภายหลงั

เผยแพร่ข่าวลวง 

คดัเลือกขอ้มูล 

การตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จริง 

องคก์รส่ือ 

แนวทางการส่งเสริมบทบาท

องคก์รส่ือในการตรวจสอบ

ข่าวลวง 



12 
 

 กำรคัดเลือกข่ำวจำกส่ือออนไลน์ หมายถึง การพิจารณาคดัเลือกประเด็นข่าวจากเน้ือหา
ท่ีสร้างโดยผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ (user-generated content) เพื่อน าเสนอเป็นวาระข่าวสู่สาธารณะใน
ช่องทางส่ือขององคก์รส่ือ 

 กำรตรวจสอบข่ำวลวง หมายถึง การพิสูจน์ความถูกตอ้งของเน้ือหาท่ีสร้างโดยผูใ้ชส่ื้อ
ออนไลน์ (user-generated content) ก่อนน าเสนอสู่สาธารณะ เพื่อป้องกนัการเผยแพร่ข่าวลวง ท่ี
น ามาจากส่ือออนไลน์  โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบท่ีมา สถานท่ีเกิดเหตุ ความน่าเช่ือถือของ
บุคคลท่ีเป็นผูเ้ปิดเผยขอ้มูล ก่อนน าเขา้สู่กระบวนการผลิตข่าวและน าเสนอข่าวสู่สารธารณะ 

 แนวทำงในกำรแก้ไขภำยหลังกำรเผยแพร่ข่ำวลวง หมายถึง  ขั้นตอนในการแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาด เม่ือน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่เป็นความจริง หรือ เป็นข่าวลวง ลงสู่ช่องทางต่างๆใน
ส่ือออนไลน์ เพื่อใหผู้รั้บสารไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงมากท่ีสุด 

 กระบวนกำรส่ือข่ำว หมายถึง กระบวนการปฏิบติังานเพื่อรายงานข่าวของผูส่ื้อข่าว เร่ิม
ตั้งแต่การคน้ควา้และแสวงหาขอ้มูล การประเมินคุณค่าข่าว การตรวจสอบความถูกตอ้ง การเลือก
ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการพฒันารูปแบบเน้ือหาในการน าเสนอข่าวสารผา่นช่องทาง
ส่ือต่างๆของส่ือมวลชน 

 แนวปฏิบัติเบ้ืองต้นในกำรตรวจสอบข่ำวลวง หมายถึง วิธีปฏิบติัและเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การช่วยเหลือการท างานของส่ือมวลชน โดยสามารถบ่งช้ีลกัษณะเบ้ืองตน้ของข่าววา่เป็น
ขอ้เทจ็จริงหรือถูกผลิตข้ึนเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิในสงัคม  

 แนวทำงกำรส่งเสริมบทบำทองค์กรส่ือ หมายถึง  การพฒันาปัจจยัแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อ
การท างานขององค์กรส่ือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ส่ือมวลชนสามารถปฏิบัติหน้าท่ี ในการ
ตรวจสอบข่าวลวงไดต้ามบทบาท ภายใตค้วามรับผดิชอบ และกรอบของขอ้กฎหมาย 

 ผู้ทรงอิทธิพลทำงออนไลน์ หมายถึง แฟนเพจท่ีมีบุคคลติดตามเป็นจ านวนมากท า
หนา้ท่ีกระจายขอ้มูลข่าวสาร ประเด็นดงัในส่ือสังคม ท่ีอาจจะไดม้าโยการสืบคน้ดว้ยตนเอง หรือ 
บุคคลในโลกออนไลน์เป็นผูส่้งเน้ือหาใหน้ าเสนอไปยงัแฟนเพจท่ีติดตาม  

 นักข่ำวยุคดิจิทัล หมายถึง ส่ือมวลชนท่ีท าหน้าท่ีในยุคท่ีเทคโนโลยีอ านวยความ
สะดวกให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้โดยใช้สมาร์ทโฟนเพียงเคร่ืองเดียว อาทิ การหาประเด็นท่ี
น่าสนใจในโลกออนไลน์ การกดไลน์ กดแชร์ การถ่ายทอดสด การจดบนัทึก และพิมพข่์าวก่อนส่ง
เขา้ไปยงักองบรรณาธิการเพื่อน าเสนอ 
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ด้ำนวชิำกำร 
1.ยกระดบัการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของสงัคมไทย 
2.เพิ่มขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ด้ำนวชิำชีพส่ือสำรมวลชน 
1. ท าให้ทราบถึงขั้นตอนการได้มาของข่าวจากส่ือออนไลน์ว่ามีกระบวนการคัดเลือก 

ตรวจสอบ ข่าวก่อนท าการน าเสนอ 
2. ท าให้องคก์รส่ือมีรูปแบบขั้นตอนการตรวจสอบขอ้เท็จจริงท่ีจะท าให้งานท่ีน าเสนอมีความ

น่าเช่ือถือมากข้ึน 
3. องคก์รส่ือ สามารถน าไปปรับใชก้บัรูปแบบการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความ

น่าเช่ือถือขององคก์ร 
ด้ำนผู้รับสำร 
1.ประชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลขอ้เทจ็จริงป้องกนัการเขา้ใจผดิ 
2.ท าใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีมีคุณภาพและน่าเช่ือถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 งานวิจยั เร่ือง “ การตรวจสอบข่าวลวงของส่ือมวลชนไทยในยุคดิจิทลั ” ผูศึ้กษา ได้
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

2.1แนวคิดเก่ียวกบัข่าวลวง  
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบกระบวนการส่ือข่าว  
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานขององคก์รส่ือมวลชน 
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  
2.1แนวคดิเกีย่วกบัข่าวลวง (Fake News) 

 ความหมายของข่าวลวง หรือ Fake News ถูกให้ค  านิยามไวใ้นหลากหลายความหมาย 
ว่า เป็นการน าเสนอข่าวท่ีไม่จริงแมจ้ะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เพราะการน าเสนอนั้นอาจจะท าให้
คนอ่านเขา้ใจผิดได ้โดย Allcott and Gentzkow (2016) ไดแ้บ่งความหมายของข่าวลวงหรือ Fake 
Newsไว ้6 ความหมายดงัน้ี  

1.เป็นการรายงานข่าวท่ีผดิพลาดโดยไม่ไดต้ั้งใจ  
2.เป็นข่าวลือท่ีไม่ไดม้าจากหวัขอ้ข่าว 
3.ทฤษฎีสมคบคิด 
4.เป็นการเสียดสีกระแนะกระแหนถากถาง โดยปราศจากความจริง 
5.การท่ีนกัการเมืองออกแถลงการณ์ผดิพลาดสู่สาธารณชน  
6. เป็นการรายงานท่ีน าไปสู่การเขา้ใจผิด แต่เน้ือหาสาระท่ีรายงานไปไม่ไดเ้ป็น
ขอ้มูลเทจ็ทั้งหมด  

 ส่วน ดร.แซนเดอร์ ฟอน เดอร์ ลินเด็น (นักวิจยัเคมบริดจ์ คิดหา “วคัซีน”กนัเช่ือข่าว
ปลอม,2560) นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์ให้ความหมายของข่าวลวง ว่า เป็นการจงใจกุข่าว
เพื่อหลอกลวงหรือเพื่อให้ความบนัเทิง ข่าวลวงไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่ปัจจุบนัเม่ือมีส่ือสังคมให้ใชก้นั
แพร่หลาย เร่ืองจริงหรือเร่ืองเท็จต่างก็มีการถูกน าเสนอดว้ยวิธีท่ีไม่แตกต่างใกลเ้คียงกนั จนท าให้
แยกแยะจากกนัไดย้าก 
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 ขณะท่ี Kim Lacapria (VOA Thai.2016) ผูจ้ดัการฝ่ายขอ้มูลของเวบ็ไซต ์Snopes.com 
ให้ค  าจ ากดัความ “ข่าวลวง” ว่าเป็นข่าวในเวบ็ไซตท่ี์ไม่มีความจริงเลย และลกัษณะของ “ข่าวลวง” 
ท่ีถูกเผยแพร่อยูต่ามเวบ็ไซตน์อกจากจะเป็นข่าวท่ีไม่มีมูลความจริงแลว้ ยงัอาจหมายรวมถึงข่าวท่ีมี
มูลความจริงเลก็นอ้ย ส่วนท่ีเหลือเกิดจากการถูกบิดเบือน หรือแสดงอคติของผูเ้ขียนข่าว 

 จากนิยามดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปเป็นค านิยามของข่าวลวงท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี
ว่า ข่าวลวง หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่ตรงกบัความจริง และมกัจะเร้าอารมณ์ ซ่ึงถูกแพร่กระจาย
แฝงอยูภ่ายใตล้กัษณะของการรายงานข่าว 
 ลกัษณะของข่าวลวงหรือ Fake News 

 จากการท่ีผูว้ิจยัศึกษา พบวา่ ข่าวลวงเกิดข้ึนในส่ือออนไลน์ได ้2 ลกัษณะ ประกอบดว้ย 
 1.ข่าวลวงท่ีถูกผูผ้ลิตเว็บไซต์ตั้ งใจท าข้ึนมาเพื่อให้เกิดข่าวลวง โดยมกัจะใช้ช่ือท่ี

คลา้ยคลึงกบัองคก์รส่ือท่ีก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนานหรือเป็นองคก์รส่ือท่ีไดรั้บความน่าเช่ือถือ
จากผูบ้ริโภค เช่น กรณีต่างประเทศท่ี BuzzFeedและ  the Guardian ไดท้ าการส ารวจเวบ็ไซตข่์าวลวง 
หลงัการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เม่ือปี 2559 พบว่ามีเวบ็ไซตข่์าวลวงท่ีถูกผลิตข้ึนกว่า 
100 เวบ็ไซต ์ โดยมีการส่งต่อขอ้มูลหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัข่าวลวงดงักล่าว มากถึง 21.5 
ลา้นคร้ัง และเวบ็ไซตเ์หล่านั้นถูกจดัท าข้ึนโดยกลุ่มวยัรุ่นและบุคคลท่ีตอ้งการแสวงหารายได ้

ส่วนในประเทศไทย ยกตวัอย่าง กรณีผูเ้สียหายร้องข่าวสดออนไลน์ถูกเวบ็ไซตป์ลอมน า
ภาพไปใช้และเขียนข่าวจนเกิดความเสียหาย ซ่ึงเว็บไซต์ดงักล่าวนั้นมีการใชช่ื้อคลา้ยกบัข่าวสด
ออนไลน์จึงท าใหค้นเช่ือถือและส่งต่อข่าวไปอยา่งรวดเร็ว 

 

 
 
ภาพที2่.1  เวบ็ไซตป์ลอมใชช่ื้อคลา้ยคลึงองคก์รส่ือท่ีไดรั้บความน่าเช่ือถือ 
 
ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_378761 
 

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_378761
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 2.ข่าวลวงท่ีเกิดจากเวบ็ไซตเ์สียดสีน าเสนอข่าวท่ีอาจท าใหผู้บ้ริโภคตีความว่าข่าวลวง
นั้นเป็นขอ้เทจ็จริงเม่ือผูบ้ริโภคอ่านโดยไม่มีบริบทรอบดา้น (Allcott and Gentzkow.2016 )   
 ขณะท่ี ประเทศไทย ซ่ึงติดอนัดบั1 ใน 10 ของประเทศท่ีใชส่ื้อสังคมมากท่ีสุดของโลก
(www.it24hrs.com) และเป็นประเทศท่ีกา้วเขา้สู่สังคมท่ีใชส่ื้อสังคมอยา่งเตม็รูปแบบ ก็ประสบกบั
ปัญหาข่าวลวงเช่นกนั โดยจากผลการวิจยัของ โครงการ คอนเนคเตด็ไลฟ์ (Connected Life)ท่ีศึกษา
เร่ือง ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนด์จาก 4 หัวขอ้หลกั ไดแ้ก่ เทคโนโลยี คอนเทนต์ 
ขอ้มูล และอีคอมเมิร์ซ ช้ีว่า ในยุคท่ีข่าวลวงถูกแพร่ระบาดบนโลกส่ือสังคม มีคนไทยถึง 40% 
เช่ือถือขอ้มูลท่ีไดรั้บจากช่องทางส่ือสังคม ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียจากประเทศอ่ืนถึง 35% 
(“ส่องพฤติกรรมผูบ้ริโภคชาวไทย สวนทางโลก 40% "เช่ือถือ" คอนเทนตแ์บรนดบ์นโซเชียลมีเดีย 
สูงสุดในเอเชียแปซิฟิก”,2017) 

 นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัได้ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ลกัษณะการเกิดข่าวลวงในประเทศไทย 
พบว่า ส่วนใหญ่ข่าวลวงในประเทศเกิดจากการตั้งใจของกลุ่มคนท่ีมกัผลิตเวบ็ไซตใ์ชช่ื้อคลา้ยกบั
องคก์รส่ือ ท่ีมีความน่าเช่ือถือ และมีผูบ้ริโภคติดตามเป็นจ านวนมาก เช่น เพจเวบ็ไซต ์ข่าวสด ท่ีมี
ยอดผูติ้ดตามในเฟซบุ๊กกว่า 12 ลา้นคน  และถูกกลุ่มคนผลิตปลอมแปลงเว็บไซต์ข้ึนมาหลอก
ผูบ้ริโภคในการน าเสนอข่าวหลายคร้ัง สร้างความเสียหายจนตอ้งเดินทางเขา้แจง้ความด าเนินคดีเอา
ผดิทนัที (ดูภาพท่ี 2.2,2.3) 

 
 

ภาพที ่2.2 ข่าวสดเอาจริงแจง้ ปอท.เอาผดิเวบ็ไซตป์ลอมอา้งช่ือลงข่าวมัว่( www.khossod.co.th ) 
 

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_414193 

http://www.it24hrs.com/
http://www.khossod.co.th/
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ภาพที ่2.3 เพจชวัร์ก่อนแชร์ รวบรวมเวบ็ไซตป์ลอม 
 
ที่มา : https://twitter.com/SureAndShare/status/792741425758605313 

 
 และไม่ใช่เพียง เวบ็ไซตข์่าวสดท่ีโดนผลกระทบท่ีเกิดจาก ผูผ้ลิตข่าวลวงเท่านั้น แต่ส่ือ

ยกัษใ์หญ่ อยา่ง “ ไทยรัฐ ” กลุ่มคนเหล่าน้ีก็ท าการปลอมแปลงเวบ็ไซต ์จนท าให้ไทยรัฐตอ้งส่งทีม
ทนายความเขา้แจง้ความด าเนินคดีเช่นกนั ก่อนจะทราบเบ้ืองตน้ว่า ท่ีตั้งของเว็บไซตท่ี์ถูกปลอม
แปลงนั้นไม่ไดอ้ยูใ่นประเทศไทย (ดูภาพท่ี 2.4,2.5) 
 

 
 
ภาพที ่2.4 เวบ็ไซตป์ลอมอา้งช่ือ “ไทยรัฐ” น าเสนอข่าวลวง เม่ือ 30 พฤศจิกายน 2559 
           
 ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/631050 
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ภาพที ่2.5 เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เตือน เช็ค 4 จุดสงัเกตก่อนแชร์ 
 
ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/631050 
 
 แรงจูงใจส่งผลให้มีการผลติ ข่าวลวง หรือ Fake News  

 Allcott and Gentzkow,2016 ไดก้ล่าวไวว้่า แรงจูงใจท่ีจะก่อให้เกิดการผลิตข่าวลวง มี
อยู ่2 ส่วนหลกัๆ คือ 1.แรงจูงใจท่ีเกิดจาก “ เงิน ” หรือ รายได ้เป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีจะส่งผลให้มีการ
ผลิตข่าวลวงเขา้สู่ตลาดส่ือสังคม ไดเ้ป็นอย่างดี เพราะหัวขอ้ข่าวท่ีถูกกระจายออกไปอยา่งรวดเร็ว
ราวกบัไวรัส ( Go Viral ) สามารถดึงดูดรายไดจ้ากโฆษณา ในเวลาท่ีผูบ้ริโภคใชง้านในการกดคลิก
เขา้มาในเว็บไซต์  เช่น  พอลฮอร์เนอร์ นักเขียนข่าวลวงชาวอเมริกัน วยั 38 ปี ท่ีอ้างว่าได้รับ
ค่าตอบแทนจากการผลิตข่าวลวง สนบัสนุน โดนลัทรัมป์ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 
2559 ซ่ึงข่าวลวงนั้นถูกเผยแพร่ จนท าให้ โดนลัทรัมป์ไดรั้บชยัชนะแมฮ้อร์เนอร์จะเคยประกาศไว้
วา่ตวัเองไม่ชอบ โดนลัทรัมป์ แต่กย็งัผลิตข่าวลวงนั้นข้ึน เพราะไดเ้งินเป็นค่าตอบแทน(ดูภาพท่ี 2.6) 
 

https://www.thairath.co.th/content/631050


19 
 

 
 
ภาพที ่2.6 พอลฮอร์เนอร์ นกัเขียนข่าวลวงชาวอเมริกนั 
 
ที่มา : https://www.voicetv.co.th/read/527644 

  
 แรงจูงใจท่ีเกิดจากแนวความคิด ความเช่ือและอุดมการณ์ บุคคลกลุ่มน้ี จะผลิตข่าวลวง

ข้ึนมาเพื่อสนับสนุนบุคคลท่ีตนเองช่ืนชอบ และโจมตีฝ่ังท่ีอยู่ตรงขา้ม เช่น ชายโรมาเนีย ท่ีผลิต
เวบ็ไซต ์Endingthefed.com โดยเขายอมรับวา่ผลิตเวบ็ไซตน้ี์ข้ึนมาเพื่อช่วยในการช่วยหาเสียงใหก้บั 
โดนลัทรัมป์ ในการลงสมคัรเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2559 และโจมตีฝ่ังตรงขา้ม 
 ใครเป็นผู้เผยแพร่ข่าวลวง หรือ Fake News 
 ในยคุท่ีส่ือสังคมเขา้มามีบทบาทกบัผูบ้ริโภคมากข้ึน ต่างจากในอดีตท่ีจะมีส่ิงขวางกั้น
ระหว่างองคก์รส่ือกบัผูบ้ริโภค แต่ปัจจุบนัก าแพงนั้นกบัหายไป เพราะคนเขา้ถึงส่ือมากข้ึนเร่ือยๆ 
(Allcott and Gentzkow.2016)  เห็นไดจ้ากสถิติ ท่ีถูกเปิดเผยในงาน Thailand Zocial Awards 2017 
พบวา่ คนไทยใช ้Social Media ตลอดปี 2016 – เดือนพฤษภาคม 2017 พบวา่คนไทยใช ้facebookถึง 
47 ลา้นคนแลว้แต่โตข้ึนเพียง 15% ขณะท่ีคนใช ้Instagram 11 ลา้นคน โตข้ึนถึง 41%  LINE มีผูใ้ช ้
41 ลา้นคน  ส่วน twitter นั้นน่าจบัตามองสุดๆเพราะเติบโตมากท่ีสุดกว่าทุก Social Media ในไทย 
โดยมีผูใ้ชถึ้ง 9 ลา้นคน โตข้ึน 70% คาดว่าเป็นผลมาจากดาราต่างประเทศ โดยเฉพาะเกาหลี ญ่ีปุ่น
และ superstar ท่ีหันมาใช้ twitter มากข้ึน ประกอบกับข่าวลวงก็เข้ามาความส าคัญและสร้าง
ปรากฎการณ์ต่างๆในสังคมอย่างรวดเร็วช่วง2-3 ปีท่ีผ่านมา ท าให้ ข่าวลวงมีความส าคญัท่ีจะตอ้ง
ท าการศึกษา  

https://www.voicetv.co.th/read/527644
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 ข่าวลวง หรือ Fake Newsถูกเผยแพร่อยา่งรวดเร็วเพราะพลเมืองเน็ต เช่ือว่า ข่าวสารท่ี
ไดรั้บผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆนั้นเป็นข่าวจริง จึงท าการเผยแพร่ต่อจนเป็น ไวรัล มีผูใ้ห้ความ
สนใจเผยแพร่ต่อเป็นจ านวนมาก เช่น เวบ็ไซตม์ติชน ท่ีถูกแบบอา้งปลอมแปลงเวบ็ไซต ์ลกัษณะช่ือ
คลา้ยคลึงออกมา กรณีไล่ออกพนกังาน KFC ใชเ้ท่าหมกัไก่ จนมีคนเขา้ไปแชร์มากกว่า  1หม่ืนคน 
(ดูภาพท่ี 2.7) 

 
 
ภาพที ่2.7  เวบ็ไซตป์ลอม มติชน แชร์ข่าวเวบ็ปลอมโพสตข่์าวหลอก ประชาชน 
 
ที่มา : https://www.matichon.co.th/social/news_368427 

 
 อีกทางหน่ึง บทบาทการท าหนา้ท่ีขององคก์รส่ือมวลชน ท่ีถูกบีบคั้นตามช่วงเวลา และ

พยายามเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค ก็เป็นเสมือนดาบสองคม หลงัมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ หนัมาเกาะติด
กระแสส่ือสังคม โดยการหยบิเอาขอ้มูลจากโลกออนไลน์มาน าเสนอเป็นข่าว และบางคร้ังไม่มีการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงใหช้ดัเจนก่อนน าเสนอ ส่ือมวลชนจึงเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการแพร่กระจาย
ข่าวลวงใหมี้มากยิง่ข้ึน (ดูภาพท่ี 2.8) 
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ภาพที ่2.8 ภาพประกอบข่าวส่ือมวลชนน าเสนอโดยไม่ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=YusqpiDyb8k 
 
 ฉะนั้น คงตอ้งกลบัมาทบทวนการท างานของส่ือมวลชนในยุคดิจิทลั ท่ีเทคโนโลยี
พฒันาไปอยา่งฉุดไม่อยู ่ความตอ้งการเขา้ถึงข่าวสารอยา่งรวดเร็ว เด๋ียวน้ี เวลาน้ี ของผูบ้ริโภค บน
ภาวะการแข่งขนัท่ีแย่งชิงอนัดบับนแพลตฟอร์มของส่ือมวลชนท่ีเป็นระบบธุรกิจมากกว่าการเป็น
กระบอกเสียงของประชาชน (ดูภาพท่ี 2.9) 

 
ภาพที ่2.9 ลกัษณะการท างานของส่ือมวลชน  
 

 ขณะเดียวกนั Vicki Krueger (“9 questions to help you evaluate the credibility of news 
sources” ,2016) ไดส้รุปแนวทางการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งข่าวส าหรับผูส่ื้อข่าวโดย
ระบุว่าไม่ว่าเราจะอ่าน/ดู/ฟังข่าวอย่างครอบคลุม แต่ความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลเป็นกุญแจ
ส าคญัในการประเมินขอ้มูลว่าสามารถเช่ือถือแหล่งท่ีมานั้นไดห้รือไม่ มีแหล่งท่ีมาเพียงพอหรือไม่
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มีแหล่งความรู้เพียงพอหรือไม่มีค าถามครอบคลุมทั้งหมดหรือไม่และข่าวนั้นน่าเช่ือถือหรือไม่ ซ่ึง
แยกออกเป็น 9 ขอ้ค  าถาม ดงัน้ี 

 1.แหล่งท่ีมาของขอ้มูลน้ีคือ ใครเป็นแหล่งท่ีมาชดัเจน หรือเป็นเพียงคนรายงานข่าว? 
 2. จะรู้ไดอ้ยา่งไรว่าผูเ้ผยแพร่แหล่งขอ้มูลน้ีไดรั้บการฝึกฝนหรือมีช่ือผลงานท่ีบ่งบอก

ถึงความรู้  
 3.แหล่งขอ้มูลไดรั้บความรู้น้ีเม่ือใด เม่ือเร็วๆน้ีหรือไม่ หากนานมาแลว้สถานการณ์อาจ

มีการเปล่ียนแปลงไป? 
 4.ท่ีมาของการได้รับความรู้น้ีได้ท่ีจากไหน? ผูใ้ห้ข้อมูลเป็นผูมี้ปริญญาในด้านน้ี

หรือไม่ผา่นการฝึกอบรมประสบการณ์การท างานเก่ียวขอ้งแหล่งท่ีมาหรือไม่ซ่ึงหากเป็นอยา่งนั้นจะ
ท าใหมุ้มมองน่าเช่ือถือมากข้ึน ... หรือนอ้ยกวา่เดิมได ้

 5.ท าไม? ตอ้งใชแ้หล่งสารน้ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล มีความเช่ียวชาญท่ีจ าเป็นท่ีจะเช่ือถือได้
หรือไม่ 

 6.การรายงานมีความโปร่งใสเพียงใดผูช้มสามารถก าหนดแหล่งท่ีมาของขอ้มูลและ
บอกไดห้รือไม่วา่ท าไมถึงเลือกแหล่งท่ีมาน้ี 

 7.ทราบแหล่งขอ้มูลน้ีไดอ้ย่างไรสามารถยืนยนัขอ้มูลของแหล่งขอ้มูลผ่านทางบนัทึก
เอกสารอ่ืนของรัฐบาลหรือรายงานต่อแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ ไดห้รือไม่? 

 8.ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงในอดีตของแหล่งขอ้มูลน้ีคืออะไร? 
 9.แรงจูงใจในการจัดหาขอ้มูลคืออะไร? หากได้รับ หรือ สูญเสียขอ้มูลน้ีจะท าให้     

แหล่งขอ้มูลดีข้ึนหรือเลวร้ายยิง่ข้ึน 
 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัข่าวลวง มาเพื่อใชใ้นการก าหนดนิยาม

ศพัท ์กรอบแนวคิดในการศึกษา และค าถามสัมภาษณ์ รวมถึงการวิเคราะห์และอภิปรายผลเก่ียวกบั
กระบวนการคดัเลือกข่าว การตรวจสอบข่าว แนวทางการป้องกนัการเกิดข่าวลวง  

 
 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบัรูปแบบกระบวนการส่ือข่าวในยุคดิจิทลั  

 นิฟ  (Nip, 2006 อา้งใน มยรีุ ไพบูลยก์ลุกร, 2555) ไดก้ล่าววา่นกัวิชาการและนกัวชิาชีพ
ดา้นส่ือสารมวลชนต่างวิพากษถึ์งการเขา้มามีบทบาทของส่ือในยุคดิจิทลัท่ีอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพล
และก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในกระบวนการส่ือข่าวตั้งแต่ การคดักรองข่าวสาร การคน้ควา้ขอ้มูล
เน้ือหา ช่องทางการน าเสนอข่าวสาร และเพื่อให้เขา้ใจถึงบทบาทของส่ือสังคม (Social Media) ซ่ึง
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เป็นส่วนหน่ึงของส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีเขา้มามีผลต่อการเปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือข่าวน้ี จึงไดมี้การ
จ าแนกการท าข่าวออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี  
       1. การส่ือข่าวแบบดั้งเดิม (Traditional Journalism) ผูส่ื้อข่าวท าหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูล
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัประเดน็ข่าว เขียนเป็นข่าวหรือส่งต่อประเดน็ข่าวนั้นสู่กองบรรณาธิการท าหนา้ท่ี
เป็นผูก้รองขอ้มูลคดัเลือกข่าวเพื่อส่งต่อไปยงัผูรั้บสาร โดยแนวทางการคดัเลือกข่าวข้ึนอยู่กับ
นโยบายขององคก์ร การก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) ซ่ึงในการส่ือข่าวแบบดั้งเดิมนั้น
บทบาทนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) มีความส าคัญมากในการคัดเลือกข่าวท่ีคิดว่าสังคม
จ าเป็นตอ้งรู้แลว้ท าการน าเสนอ (ดูภาพท่ี 2.10) 

 
ภาพที ่2.10 แสดงกระบวนการส่ือข่าวแบบดั้งเดิม (สกุลศรี ศรีสารคาม,2554)  
 
     2. ลกัษณะของการท าข่าวในรูปแบบออนไลน์ (Online Journalism) เป็นการส่ือสาร
สองทางและยงัท าหนา้ท่ีส่งสารไดห้ลายอยา่งรวมกนั โดยรวมเอาเทคโนโลยีของส่ือดั้งเดิมเขา้กบั
ความก้าวหน้า ของระบบเทคโนโลยีสัมพนัธ์ท าให้สามารถส่ือสารได้สองทางผ่านทางระบบ
เครือข่ายและมีศกัยภาพ เป็นส่ือแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบนัส่ือใหม่พฒันาข้ึนหลากหลาย
เป็นท่ีรู้จกัและนิยมกนัมากข้ึน (Burnett & Marshall, 2003, อา้งใน สกลุศรี ศรีสารคาม, 2554) 
 การท าข่าวในรูปแบบออนไลน์ (Online Journalism) จึงเป็นการบูรณาการเทคโนโลยี
ส่ือออนไลน์เขา้กบักระบวนการท าข่าวท่ีมีลกัษณะการท างานเฉพาะท่ีเพิ่มข้ึนจากส่ือดั้งเดิม โดย
ผูส่ื้อข่าวท่ีใชส่ื้อออนไลน์ ตอ้งตดัสินใจเลือกใชส่ื้อท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมกบัเน้ือหาข่าวท่ีจะน าเสนอ 
(Multimodality) ตอ้งค านึงถึงช่องทาง เคร่ืองมือ ท่ีผูรั้บสารสามารถตอบโต ้และเลือกรับข่าวสารใน
รูปแบบท่ีตอ้งการ (Interactivity) รวมถึงความสามารถในการเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวไปสู่ประเด็นหรือ
ฐานขอ้มูลอ่ืนๆ ผา่น Hyperlink (Hypertextuality) ไดโ้ดยจากผลการศึกษาของ สกุลศรี ศรีสารคาม 
(2554) ท่ีศึกษาเร่ือง “ส่ือสังคม (Social Media) กบัการเปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือข่าว” พบว่าการ
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ใช้ส่ือสังคมในกระบวนการส่ือข่าวนั้ นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการรายงานข่าวให้ทันต่อ
เหตุการณ์ และจากสถานท่ีเกิดเหตุ โดยส่ือสังคมถูกน ามาใช้ทั้ งในกระบวนการหาข่าว (News 
Gathering) และการเผยแพร่ข่าว (Distribution) ท่ีมีเครือข่ายของขอ้มูลเพิ่มมากข้ึนมีแหล่งข่าวใหม่
เพิ่มข้ึน พร้อมกนัน้ีผลการวิจยัยงัพบดว้ยวา่ จากการน าส่ือออนไลน์มาใชใ้นกระบวนการส่ือข่าว ท า
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของกระบวนการส่ือข่าวใน 3 เร่ืองหลกั ดงัน้ี (สกลุศรี ศรีสารคาม, 2554) 

1.การส่ือข่าวท่ีมีรูปแบบและช่องทางเพิ่มข้ึน ประเดน็ข่าวท่ีมาจากหลายช่องทาง 
2.บทบาทของผูส่ื้อข่าวท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นนายทวารคดักรองขอ้มูลและตดัสินใจเลือก

ข่าวท่ีจะเผยแพร่ผา่นส่ือสงัคมดว้ยตวัเอง ตอ้งเนน้หนกัไปท่ีจรรยาบรรณมากยิง่ข้ึนขณะเดียวกนักอง
บรรณาธิการก็ตอ้งมีการปรับตวัเพื่อรองรับโมเดลการส่ือข่าวแบบใหม่ท่ีการตดัสินใจน าเสนอข่าว 
ไม่ไดเ้กิดจากกองบรรณาธิการดา้นเดียวอีกต่อไป 

3.ความสัมพนัธ์กบัผูรั้บสารท่ีเปล่ียนไปสู่การส่ือสารสองทางแบบเรียลไทม ์น าไปสู่การ
แลกเปล่ียนขอ้มูล การร่วมกนัท างานในกระบวนการข่าวซ่ึงเป็นการท าข่าวสู่ความหลากหลายท่ีต่าง
จากกระบวนการส่ือข่าวแบบเดิม 

 Skoler,2009 และ Bradshaw,2007 ( อา้งใน สกุลศรี ศรีสารคาม,2554) ว่า กระบวนการ
ท าข่าวแบบใหม่นั้นตอ้งใหค้วามส าคญัใน 2 มิติคือ มิติเร็ว และ มิติความลึก ซ่ึงเป็นศกัยภาพของส่ือ
ออนไลน์ท่ีควรถูกน ามาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ โดยการใชส่ื้อดั้งเดิมร่วมกบัส่ือออนไลน์ เพื่อท าให้
สามารถรายงานข่าวได้ทั้ งในมิติลึก (Depth) และมิติของความเร็ว (Speed) โดยแบ่งออกเป็น 7 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. Alert (การเตือนให้ทราบ) เป็นการรายงานเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรข้ึนทนัทีท่ีมีขอ้มูล
ข่าวเขา้มาโดยรายงานผา่นเทคโนโลยมืีอถือและอินเทอร์เน็ต เช่น SMS ขอ้ความข่าวสั้นผา่นTwitter 
26 และFacebook เพื่อเตือนใหผู้รั้บสารรู้วา่เกิดเหตุการณ์ใดข้ึนและดึงความสนใจใหติ้ดตามข่าวสาร
นั้นต่อขั้นตอนนั้น 

 2. Draft (ข่าวร่าง) คือการรายงานข่าวแบบคร่าวๆ โดยให้รายละเอียดเท่าท่ีรวบรวมได้
อพัเดทเพิ่มเติมเป็นระยะ ซ่ึงรายละเอียดเหล่าน้ีจะยงัไม่ละเอียดพอท่ีจะน าเสนอออกส่ือหลกั ซ่ึงการ
ท างานในขั้นตอนน้ีจะท า แบบ Real-time หรือ ณ เวลาท่ีมีขอ้มูลใหม่เขา้มา เพื่อให้ผูรั้บสารติดตาม
ไดต่้อเน่ือง และเกบ็รวบรวมขอ้ มูลเพิ่มจากการตอบโตขอ้งผูรั้บสาร  

 3. Article / Package (รายงานข่าว) ระหว่างการท าหน้าท่ีในมิติเร็วและลึกของส่ือ
ออนไลน์ต่อการรายงานข่าวการเผยแพร่ข่าวผา่นส่ือดั้งเดิมอยา่งหนงัสือพิมพว์ิทยแุละโทรทศัน์ใน
กระบวนการน้ีการบรรณาธิการข่าว หรือการตดัสินใจของกองบรรณาธิการในการคดัเลือกข่าวและ
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ขอ้มูลท่ีจะน าเสนอผลิตเป็น“รายงานข่าว หรือ สกู๊ปข่าว” (Package) โดยมีคุณค่าของการผลิตท่ีมาก
ข้ึนและมีความสมบูรณ์ของเน้ือหาตามประเดน็ท่ีตอ้งการน าเสนอ 

 4. Context (เพิ่มเติมขอ้มูล ) เป็นการใหข้อ้มูลเพิ่มเติม ขอ้มูลสนบัสนุน ขอ้มูลต่อยอดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัข่าวนั้น โดยอาศยัธรรมชาติของส่ือออนไลน์ในการเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆเขา้มากนัดว้ย 

 5. Analysis / Reflection ขั้นตอนการวิเคราะห์และสะทอ้นมุมมองเก่ียวกบัข่าว เป็นการ
รวบรวมปฏิกิริยาตอบรับความเห็นแบบทนัท่วงทีจากแหล่งต่างๆในชุมชนบล็อกโดยทัว่ ไป หรือ
จาก Blog หรือForum ของนักข่าว/ ส านักข่าวเอง โดยรวบรวมจากทั้งผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลและผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบ น าไปสู่การอภิปรายมุมมองท่ีแตกต่าง 

 6. Interactivity การมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นการส่ือสารแบบสองทาง ครอบคลุมเร่ืองการ
แลกเปล่ียนความเห็น การแบ่งปันขอ้มูลการสร้างช่องทางความร่วมมือในการร่วมกนัรายงานข่าว
หรือหาขอ้มูลข่าวระหวา่งผูส่ื้อข่าวและผูรั้บสาร 

 7. Customisation การสร้างเคร่ืองมือให้ผูรั้บสารเลือกรับขอ้มูลได้ตามต้องการ ทั้ ง
รูปแบบของเน้ือหา วิธีการรับสาร และเวลาในการรับสารการเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง แนะน า
เน้ือหาเพื่อใหค้น้ควา้ต่อ (ดูภาพท่ี 2.11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.11 รูปแบบการท างานของกองบรรณาธิการข่าวศตวรรษท่ี 21 (สกุลศรี ศรีสารคาม,2554) 
 

มิติความลึก (Depth) 

รูปแบบการท างานของบรรณาธิการข่าวศตวรรษท่ี 21 

มิติความเร็ว (speed) 
การเตือนใหท้ราบ 

(Alert) 
       ข่าวร่าง (Draft) 

รายงานข่าว (Article / Package) 

เพิ่มเติมขอ้มูล (Context) 

การวิเคราะห์และสะทอ้นมุมมอง 

การมีปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงเป็นการส่ือสารแบบสอง

ทาง 

การสร้างเคร่ืองมือใหผู้รั้บสารเลือกรับขอ้มูล

ตามความตอ้งการ 
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 พาวลิค (Pavlik,1999 อา้งใน สกุลศรี ศรีสารคาม, 2554) กล่าวว่าเคร่ืองมือของ New 
Media และส่ืออินเทอร์เน็ตไดส้ร้างความเปล่ียนแปลงในวงการส่ือสารมวลชนส่งผลให้การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ท าไดห้ลากหลายวิธี และรายงานข่าวส าคญัไดร้วดเร็วมีขอ้มูลสนบัสนุนรอบดา้น 
ส่วนของเน้ือหาข่าว (Content) ส่ือใหม่ท าให้สามารถสร้างสรรครู์ปแบบในการน าเสนอผ่านหลาย
ช่องทางแต่มีขอ้ระวงัคือ ตอ้งตรวจสอบขอ้เทจ็จริงใหช้ดัเจน และการน าเสนอท่ีเนน้ความเร็วอาจท า
ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการรายงานข่าวไดง่้าย ส่งผลใหก้ารส่ือข่าวออนไลน์จะมีความยดืหยุน่มากกวา่
ส่ือดั้งเดิม 
 สกุลศรี ศรีสารคาม (2554) ไดก้ล่าวถึงผลการศึกษา A New Model For News (2008) 
ของส านกัข่าว AP (Associated Press) เก่ียวกบัโครงสร้างการบริโภคข่าวของกลุ่มวยัรุ่นถึงวยัผูใ้หญ่ 
ต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบของข่าวและการบริโภคข่าวในยุคส่ือดิจิทลั ว่าแมค้วามกา้วหน้าของ
เทคโนโลยจีะมีช่องทาง และแพลตฟอร์มท่ีท าใหก้ารส่ือสารส่งต่อขอ้มูลไดใ้นมิติเร็ว (Speed) สร้าง
ความไดเ้ปรียบในการน าเสนอข่าว แต่ในมิติลึก (Depth) ของเน้ือหาข่าวยงัไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู ้รับสารได้ ซ่ึงส านักข่าวเอพี (AP) ได้มีการปรับตัวขององค์กรในการ
เปล่ียนแปลงการไหลของข่าวในกระบวนการส่ือข่าวในยคุดิจิทลัตอ้งให้ความส าคญักบั 4 เร่ืองคือ
การให้ขอ้เทจ็จริง (Fact)การอพัเดทท่ีทนัต่อเหตุการณ์ (Update) การเจาะขอ้มูลถึงเบ้ืองลึกข่าว และ
การต่อยอดประเด็นข่าวจากนั้นส่งขอ้มูลทั้ง 4 มิติผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย (Multi-
channels) ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.12 แสดงการไหลของข่าวตามขั้นตอนกระบวนการข่าวรูปแบบใหม่ของส านักข่าว AP 
(สกุลศรี ศรีสารคาม,2554) 
 
 จากแผนภาพท่ี 2.12 ท าให้ทราบถึงกระบวนการท าข่าวแบบใหม่น้ีเร่ิมจากการบอกว่า
เกิดเหตุการณ์อะไรข้ึนในรูปแบบของขอ้ความสั้นๆ เช่น หัวขอ้ข่าว จากนั้นตามดว้ยข่าวสั้นโดยยดึ
หลัก 5W1H ได้แก่ Who What Where When Why และ How เพื่ออธิบายว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน 

Alert / Headline 

ขอ้ความสั้นๆ บอกวา่ 

เกิดอะไรข้ึน 

 

ข่าวสั้น (ShotNews) ให ้

รายละเอียดท่ีส าคญั 

 

ข่าวยาว/ข่าวเชิงลึก 

รูปแบบตามช่องทางส่ือ 

และกลุ่มผูรั้บสารท่ี 

ต่างกนั 
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เม่ือใด ในส่วนท่ีส าคญัวา่ท าไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นข้ึน และเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนอยา่งไร และสุดทา้ย
คือการพฒันารูปแบบรายการยาว ท่ีมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไปตามช่องทางการส่ือสาร  

 นอกจากน้ีกระบวนการส่ือข่าวท่ีจากเดิมผูส่ื้อข่าวหน่ึงคนจะท าข่าว 1 ข่าวและส่งขอ้มูล
เน้ือหาไปยงับรรณาธิการเพื่อพิจารณาคดัเลือกก่อนเผยแพร่ผา่นเพียง 1 ช่องทาง กลบัเปล่ียนมาเป็น
การรายงานข่าวท่ีมีมุมมองท่ีหลากหลายใหผู้รั้บสารไดรั้บขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 
 

 
ภาพที่ 2.13 แสดงการเปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือข่าวของส านักข่าว AP (สกุลศรี ศรีสารคาม
,2554) 
 

 จากแผนภาพท่ี 2.13 ท าให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของกระบวนการส่ือข่าว การ
รวบรวมขอ้มูลการรายงานข่าว เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมผ่านการส่ือสารสองทาง โดยข่าวจะถูก
น าเสนอใน 2 มิติคือความเร็วทนัต่อเหตุการณ์ ณ เวลาท่ีสถานการณ์เกิดข้ึนพร้อมการอพัเดทขอ้มูล
ใหม่ๆ และมิติความลึก คือ การให้ข้อมูลท่ีมากกว่าการรายงานส่ิงท่ีเกิดข้ึนประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ เจาะลึกถึงเบ้ืองหลงัและการต่อยอดประเดน็ข่าว 

 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มยุรี ไพบูรยก์ุลกร (2555) ว่าแมเ้ทคโนโลยีส่ือสารจะ
ช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถรับข่าวสารไดห้ลายช่องทางอยา่งรวดเร็ว แต่ผูบ้ริโภคยงัคงใหค้วามส าคญั
กบัข่าวท่ีมาจากส านักข่าว เน่ืองจากยงัคงไวว้างใจในเร่ืองมาตรฐานขอ้มูลท่ีผ่านการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริง(Reliability) มากกว่าความเร็ว โดยผูรั้บสารมีความคาดหวงัต่อบรรณาธิการข่าวว่าจะ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวแบบเรียลไทม ์(Real-time) ควบคู่ไปกบัการวิเคราะห์คดักรองข่าวสารแบบเชิงลึก 
(In-depthAnalysis) 
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 เช่นเดียวกับ Skill Journalist (Alejando, 2010 อา้งใน สกุลศรี ศรีสารคาม , 2554) ท่ี
กล่าวถึงกระบวนการรวบรวบขอ้มูลเพื่อท าข่าวมีวิธีการ รูปแบบ และมีธรรมชาติท่ีเปล่ียนไปว่า
ผูส่ื้อข่าวตอ้งมีบทบาทในการคดักรองข่าวสารขอ้มูลดว้ยตวัเองมากข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูรั้บสารในมิติท่ีเร็ว เน่ืองจากเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีมีการหลอมรวม (Convergence) การขา้ม
ส่ือผ่านส่ือออนไลน์และส่ือสังคม ผูส่ื้อข่าวตอ้งสามารถรายงานข่าวไดท้นัทีผ่านส่ือสังคมโดยไม่
ตอ้งผา่นกระบวนการบรรณาธิการข่าวและตอ้งท าหนา้ท่ีคดักรอง (Filter) ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงดว้ย
ตวัเองจากเดิมท่ีตอ้งใหก้องบรรณาธิการเป็นผูต้รวจสอบ 

 นอกจากน้ี Rires และ Moyes ( อา้งใน อลงกรณ์ เหมือนดาว,2557 ) ยงัได้กล่าวถึง
คุณค่าข่าว ซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีอยูใ่นเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีไดรั้บการรายงานเป็นข่าว ดงัน้ี 

 1.ความน่าเช่ือถือ (prominence) ซ่ึงนอกจากช่ือเสียงของบุคคลจะมีคุณค่าข่าวสูงแลว้ 
ความมีช่ือเสียง นั้นยงัหมายถึง สถานท่ีส าคญัต่างๆ ท่ีสาธารณชนรู้จกักนัทัว่ไป รวมไปถึงส่ิงของ
และสถาบนัท่ีเป็นท่ีรู้จกัดว้ย 

 2.ความใกลชิ้ด (proximity) ความใกลชิ้ดในท่ีน้ีหมายถึง ความใกลชิ้ดทางกาย และ
ความใกลชิ้ดทางใจ คนเรามกัจะใหค้วามสนใจกบัเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเอง ครอบครัว หรือญาติ
พี่นอ้ง มากกวา่ท่ีจะสนใจเร่ืองราวเก่ียวกบัคนอ่ืนท่ีไม่รู้จกัคุน้เคย 

 3.ความทนัต่อเวลา ( timeliness ) คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนสดๆร้อนๆ เหตุการณ์นั้นกจ็ะมี
คุณค่าข่าวสูง และเป็นท่ีน่าสนใจของผูอ่้านมากกวา่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมานานมากแลว้ 

 4.ปุถุชนสนใจ ( human interest ) คือ เหตุการณ์ต่างๆท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ของปุถุชน 
ตั้งแต่ เศร้าโศก เห็นอกเห็นใจ ไปจนถึงยนิดี รัก หรื เกลียด ฯลฯ 

 5.ความขดัแยง้ ( conflict ) คือส่ิงท่ีเร่ิมข้ึนมาตั้งแต่ระดบัครอบครัว ไปจนถึงระดบัชาติ 
ซ่ึงความขดัแยง้ทางกายนั้นจะมีคุณค่าข่าวเป็นท่ีน่าสนใจของสาธารณชนมากกว่า ความขดัแยง้ทาง
ใจ 

 6.ผลกระทบ ( consequence ) คือ เหตุการณ์ใดก็ตาม เม่ือเกิดข้ึนแลว้ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตและความเป็นอยูข่องผูค้นจ านวนมาก 

  7.ความมีเง่ือนง า ( suspense )คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ยงัไม่สามารถคล่ีคลาย ตีแผ่ 
หรือ หาสาเหตุได ้กย็อ่มเป็นท่ีน่าสนใจใคร่รู้ของคนทัว่ไป 

 8.ภัยพิบัติและความก้าวหน้า( disaster and progress )คือการด ารงชีวิตท่ีประสบ
ความส าเร็จมกัจะเป็นท่ีสนใจ เช่นเดียวกบัภยัพิบติัทุกรูปแบบกไ็ดรั้บความสนใจจากผูค้นเช่นกนั 
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 9.เพศ( sex )คือ เหตุท่ีเร่ืองเก่ียวกบัเพศมีคุณค่าข่าว เน่ืองจากว่าเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัของ
มนุษย ์ฉะนั้น เร่ืองราวใดกต็ามท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมมนุษย ์ความผดิปกติ หรือ เหตุการณ์ต่างๆท่ี
มีทั้งดีและ อ้ือฉาว ถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะท าใหเ้ร่ืองราวเหล่านั้นเป็นข่าวไดแ้ละ  

 10.ความแปลกประหลาดผิดธรรมดา( unusualness )คือ ผูค้นมักให้ความสนใจส่ิง
แปลกประหลาด หรือ ส่ิงท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อน รวมถึงการกระท าบางอย่างท่ีไม่น่าเช่ือว่าจะ
เป็นไปได ้กมี็คุณค่าข่าวท่ีสูงไดเ้ช่นกนั 

 จากแนวคิดน้ี ผูศึ้กษาสามารถน ามาอธิบายกระบวนการคดัเลือกข่าว การท างาน การ
ตรวจสอบข่าว ของส่ือมวลชนในยุคดิจิทลั ท่ีเทคโนโลยีเขา้มามีผลกระทบต่อรูปแบบการท างาน
ประกอบกบัยงัเป็นขอ้มูลท่ีใชก้ าหนดเป็นประเด็นตั้งค  าถาม และยงัสามารถน ามาเป็นส่วนหน่ึงใน
การอภิปรายผลการศึกษาได ้
 
2.3. แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการท างานขององค์กรส่ือมวลชน 
 แมคเควล (McQuail ,1987 อา้งถึงใน อลงคก์รณ์ เหมือนดาว ,2557) ระบุถึงปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการท างานของส่ือมวลชน ว่า การด าเนินกิจการ และการจดัรูปแบบองคก์รธุรกิจส่ือมวลชน มีทั้ง
ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองคก์ร ท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบการจดัการองคก์ร และเน้ือหาของ
ส่ือมวลชน ไดแ้ก่ 

  1.ปัจจยัภายในองคก์ร คือ ปัจจยัท่ีเกิดจากภายในองคก์รส่ือมวลชนซ่ึงองคก์รสามารถ
ควบคุมจดัการไดเ้อง ประกอบดว้ย 

   1.1 ปัจจยัทางดา้นการจดัการ (Managment) คือ ระบบการวางแผน การบริหารงาน 
การจดัองคก์ร การควบคุม การสั่งงาน และการท างานขององคก์รส่ือสารมวลชน รวมถึงการบริหาร
รายได ้การบริหารบุคลากร และการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร ซ่ึงแต่ละ
องคก์รจะมีความแตกต่างกนัไป แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ องคก์รท่ีท าเพื่อประโยชน์ สาธารณะ
(Normative) และองคก์รธุรกิจ (Commercial )  

   1.2 ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี (Technical) คือ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการผลิต ซ่ึงในการ
ผลิตตอ้งค านึงถึงปกรณ์ และเคร่ืองมือในการด าเนินการผลิต วา่มีประสิทธิภาพเพียงใด และเพียงพอ
ต่อความตอ้งการหรือไม่ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ องคก์รท่ีมีปกรณ์ครบครัน และมีเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัยอ่มไดเ้ปรียบ เพราะช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิต การท างาน การขนส่ง ลดเวลาท่ีใช้
ในการท างานได ้

    1.3 ปัจจยัดา้นบุคคลากร ( Media Professional ) คือ ผูป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีต่างๆไดแ้ก่ 
ผูผ้ลิตเน้ือหา ผูคิ้ดสร้างสรรค์ ผูค้ดัเลือกเน้ือหาสาระ ซ่ึงหากบุคลากรภายในของแต่ละองค์กร 
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สามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานท่ีผลิตออกมาย่อมมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดตามมาดว้ย 

 2.ปัจจัยภายนอกองค์กร คือ ปัจจัยท่ีเกิดจากภายนอกองค์กรส่ือสารมวลชน และมี
ผลกระทบทั้งทางตรง หรือ ทางออ้มต่อการด าเนินงานขององคก์รไดแ้ก่ 

 2.1 ปัจจัยทางสังคม และการเมือง (Social and Political Pressures) คือ ผลกระทบ
ทางดา้นการเมือง กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายต่างๆของรัฐ ท่ีมีต่อองคก์รส่ือมวลชน รวมถึง
การรวมกลุ่มของสถาบันทางสังคม ต่างๆ เพื่อเรียกร้อง คดัคา้น หรือ เสนอแนะเก่ียวกับการ
ปฏิบติังานขององค์กรส่ือมวลชน ย่อมมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน และเน้ือหาของสาร ซ่ึง
สามารถเห็นไดจ้ากองคก์รส่ือมวลชนท่ีบริหารโดยรัฐบาล 

 2.2 ปัจจยัดา้นธุรกิจเศรษฐกิจ ( Economic pressuer ) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัภาพรวมทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ท่ีองคก์รส่ือสารมวลชนตั้งอยู ่ประกอบดว้ย 

 2.2.1 คู่แข่ง (Conpetitors) เม่ือมีคนดูมากก็จะไดโ้ฆษณามาก ผูผ้ลิตจึงจ าเป็นตอ้ง
ผลิตรายการใหต้รงกบัความสนใจของผูช้มใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 2.2.2 ส านักข่าว (News /Information Agencies ) การแข่งขันเร่ืองความเร็วของ
ข่าวสาร ความเท่ียงตรง ความน่าเช่ือถือ จะท าใหเ้กิดความนิยมจากผูช้มเพิ่มข้ึน 

  2.2.3 ผูโ้ฆษณา (Advertosers ) นอกจากผูผ้ลิตรายการ ตอ้งท ารายการใหมี้คุณภาพ
แลว้ ผูผ้ลิตตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเอเจนซ่ีโฆษณา เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงแหล่งรายไดอ้นัเป็นปัจจยั
ส าคญัในการอยูร่อดของผูผ้ลิตรายการ 

  2.2.4 เจ้าของทุน  (Owners) เป็นผูท่ี้มีอ  านาจในการควบคุมการท างาน และมี
ผลกระทบต่อเน้ือหา ซ่ึงอาจหมายถึง เจา้ของสถานี หรือผูส้นบัสนุนดา้นการเงินแก่สถานี 

 2.2.5 สหภาพ ( Unions) คือผูใ้ห้เงินทุนหรือผูส้นับสนุนรายการโดยไม่ตอ้งการ
เป็นเจา้ของ ( Non-Profit Organization ) 

 2.3 ปัจจยักา้นข่าวสาร และเหตุการณ์ ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ถือเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัทางการบริหารประการหน่ึงท่ีให้องค์กรสามารถท างานได ้โดยเฉพาะสังคมในปัจจุบนัท่ี
ขอ้มูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ มีความส าคญัและมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึง
วฒันธรรม ความเช่ือ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ี ถือเป็นแหล่งขอ้มูล หรือวตัถุดิบท่ีองคก์ร สามารถน ามาใชใ้น
การท างานได ้

2.4 ปัจจยัดา้นผูรั้บสาร ( Audience) คือ ความตอ้งการ หรือความสนใจของผูรั้บสาร ท่ี
ผูผ้ลิตมองว่า ผูรั้บสารคือ ผูบ้ริโภค ซ่ึงถือเป็นผูท่ี้มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององคก์รโดยตรง 
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เพราะฉะนั้น ผูผ้ลิตจึงตอ้งผลิตส่ิงท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บสารให้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อให้ผูช้ม
หนัมาชมรายการ อนัเป็นรายไดห้ลกัของสถานี 

  Shoemaker (1996) (อา้งใน อลงคก์ร เหมือนดาว,2557) กล่าวว่า องคก์รส่วนใหญ่ ลว้น
มีเป้าหมายแรก คือ ผลก าไรสูงสุด ส่วนเป้าหมายอ่ืนๆ จะถูกสร้างข้ึนตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
แต่ก็มีบางกรณีท่ีเจา้ขององคก์ร เลือกเป้าหมายทางธุรกิจเป็นอนัดบัรอง เม่ือธุรกิจนั้นเป็นบริษทั
ส่วนตวัผูท่ี้เป็นเจา้ของ จะพิจารณาการด าเนินธุรกิจตามท่ีเห็นวา่เหมาะสม แต่องคก์รท่ีมีผูถื้อหุน้เป็น
เจา้ของ รูปความเป็นเจา้ของ จะมีวตัถุประสงคท์างดา้นธุรกิจเท่านั้น 

 องค์กรประสบความส าเร็จ ทั้ งในด้านการรับใช้สังคม และธุรกิจ จะต้องมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบองคก์รใหเ้หมาะสมซ่ึงตามแนวคิดของ John Child (อา้งใน อลงคก์ร เหมือนดาว
,2557) วา่ ปัจจยักดดนัท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับปรุงโครงสร้างองคก์ร มีดงัน้ี 

  1.สภาพแวดลอ้ม (Environment ) สภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนัเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วทนัสถานการณ์ 

 2.การขยายกิจการ (Diversification ) การขยายธุรกิจไปท ากิจการด้านอ่ืนๆ โดยใช้
บุคลากรท่ีมีอยูเ่ดิม หรือจดัตั้งหน่วยงานใหม่ใหม้ารับผดิชอบ 

  3.เทคโนโลยี ( Technology ) โครงสร้างขององค์กรเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนอย่าง
รวดเร็วเพราะการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

 4.การขยายตวั ( Growth ) บางคร้ังตอ้งมีการเพิ่มสายบงัคบับญัชา ซ่ึงอาจท าให้การ
ประสานงานยุง่ยากข้ึน และควบคุมไดล้ าบาก 

  5.บุคลากร (Personnel ) ตดัปฏิบติังานมากข้ึนท าให้บุคลากรในองคก์รตอ้งรับผิดชอบ
มากข้ึน 

 นอกจากน้ี บทบาทหน้าท่ีและกระบวนการท างานของส่ือมวลชนยงัตอ้งอยู่ภายใต้
กรอบจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึง บุปผา บุญสมสุข ,2558 ได้ให้ความหมายของค าว่า  
จริยธรรม ว่าหมายถึง ส่ิงท่ีบุคคล หรือสังคมยึดเป็นเคร่ืองมอช่วยตดัสิน ก าหนดการกระท าของ
ตวัเอง วา่ส่ิงใดควรท าหรือส่ิงใดไม่ควรท า  
 จรรยาบรรณวิชาชีพส่ือมวลชน หมายถึง ประมวลมาตรฐานความประพฤติซ่ึงตราไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เปรียบเสมือนธรรมนูญแห่งความประพฤติปฏิบติัอนัดีงาม ซ่ึงคนในสาย
วิชาชีพส่ือมวลชนจะยึดเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อแสดงให้สาธารณชนเห็นว่าส่ือมวลชนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นเร่ืองของความสมคัรใจ ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมี
จรรยาบรรณ ตอ้งอาศยัการพิจารณาจากส่วนลึกของจิตใจ คิด ตดัสินใจ เก่ียวกับการเลือกท่ีจะ
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กระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงวา่จะเลือกพิจารณาจากอะไรท าไมจึงเลือกท่ีจะกระท าในส่ิงนั้น (บุปผา บุญ
สมสุข , 2558)  

 ขณะท่ี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2534 ก็ได้ก าหนด
จริยธรรมของวิชาชีพเพื่อให้ตระหนักภาระหน้าท่ีของตนเองท่ีจะตอ้งรับผิดชอบต่อประชาชน 
ประกอบดว้ย 
 1.ส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น 
 2.ใหป้ระชาชนทราบข่าวเฉพาะท่ีเป็นจริง การเสนอข่าวใดๆ ออกพิมพโ์ฆษณาเผยแพร่ 
ถา้ปรากฏวา่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง ตอ้งรีบจดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งโดยเร็ว 
 3.ในการไดม้าซ่ึง ข่าว ภาพ หรือ ขอ้มูลอ่ืนใด มาเป็นของตน ตอ้งใชว้ิธีการท่ีสุภาพและ
ซ่ือสตัยเ์ท่านั้น 
 4.เคารพในความไวว้างใจของผูใ้หข่้าว และรักษาไวซ่ึ้งความลบัของแหล่งข่าว 
 5.ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนโดยมุ่งหวงัต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช่ต าแหน่งหนา้ท่ี แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือ หมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม 
 6.ไม่กระท าการอนัเป็นการบัน่ทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามคัคีของเพื่อน
ร่วมวิชาชีพ  

 แนวคิดน้ี ผูว้จิยัสามารถน ามาเป็นกรอบในการศึกษา เพื่ออธิบายถึงปัจจยัท่ีเป็น
ส่วนประกอบของการท างานของส่ือมวลชน ในยคุดิจิตอล ท่ีมีการน าขอ้มูลในส่ือสังคม มาใชใ้น
การน าเสนอข่าว โดยท่ีมีหลกัจริยธรรมจรรยาบรรณเป็นตวัก าหนด และยงัสามารถน าแนวคิดน้ีไป
ใชใ้นการอภิปรายผลไดอี้กดว้ย 

 
2.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 อลงกรณ์ เหมือนดาว และแอนนา จุมพลเสถียร (2558) ไดศึ้กษากระบวนการน าขอ้มูล
จากส่ือสังคมมาใชใ้นการน าเสนอข่าวโทรทศัน์ พบวา่ปัจจุบนัส่ือมวลชนนิยมใชข้อ้มูลจากส่ือสังคม
มาน าเสนอข่าวกันอย่างแพร่หลายท าให้กระบวนการคดัเลือกขอ้มูลเพื่อใช้ในการน าเสนอข่าว
เปล่ียนไปจากขอ้มูลข่าวท่ีถูกคน้หาโดยผูส่ื้อข่าวโดยตรง อาจจะมีขอ้มูลหรือประเด็นข่าวให้เลือก
แบบจ ากดั แต่การตรวจสอบท าไดง่้ายและไม่ตอ้งใชว้ิธีการสลบัซบัซอ้นเพราะขอ้มูลท่ีถูกน ามาใช ้
มกัเป็นขอ้มูลท่ีผูส่ื้อข่าวไดไ้ปลงพื้นท่ีสืบหาดว้ยตวัเอง หรือไดรั้บจากแหล่งข่าวท่ีมีตวัตนเช่ือถือได ้
ขณะท่ีการน าขอ้มูลจากส่ือสังคมมาใชใ้นการน าเสนอข่าว แมท้ าให้ขอ้มูลหรือประเด็นข่าวมีให้
เลือกมากมายแต่กระบวนการตรวจสอบและคดักรองตอ้งถูกก าหนดไวอ้ยา่งละเอียดหลายขั้นตอน
ในการคดักรองขอ้มูลจากส่ือสังคม โดยพิจารณาจากจ านวนการเขา้ชม จ านวนการแชร์ และจ านวน
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การกดไลค ์ โดยมีการพิจารณาดา้นคุณค่าขาวเป็นส่วนประกอบ จากนั้นจึงน าขอ้มูลมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง พร้อมประเมินคุณค่าของข่าวอยา่งรอบดา้น อาจมีคุณค่าเพียงพอขอ้มูลและประเด็นท่ี
ไดจ้ากส่ือสังคม จึงถูกมอบหมายใหผู้จ้ดัการลงพื้นท่ีท าข่าวเพิ่มเติม   

 ผูศึ้กษาจึงเห็นวา่ การศึกษางานวิจยัอลงกรณ์ เหมือนดาวนั้น จะท าใหท้ราบขั้นตอนการ
คดัเลือก คดักรองประเด็นข่าวท่ีจะถูกน าเสนอสู่สาธารณะ และเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการใชต้ั้ง
ค  าถามผูใ้หข้อ้มูลรวมถึงอภิปรายผลได ้
 พรรณพิไล ปุกหุต ( 2553 ) ศึกษาเร่ือง “กรอบในการคดัเลือกข่าวของสถานีข่าวทีเอน็
เอน็ 24 ” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการคดัเลือก
ข่าวของสถานีข่าวทีเอ็นเอ็น 24 จ านวน 18 คน และเก็บความถ่ีหัวขอ้ข่าว ความยาวข่าว และล าดบั
ข่าว โดยมีการออกแบบตารางเก็บขอ้มูล ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์เน้ือหา  ระหว่างวนัท่ี 
10 ตุลาคม -10 พฤศจิกายน 2553 โดยผลการศึกษา พบว่า กรอบในการคดัเลือกข่าวของสถานีข่าวที
เอน็เอน็ 24 มีดว้ยกนั 2 ปัจจยั คือ 1.ปัจจยัภายในองคก์ร ประกอบดว้ย การบริหารงานและนโยบาย
การผลิตงานส่ือ ทศันคติ ของผูค้ดัเลือกข่าว และการเผยแพร่และการออกอากาศ 2.ปัจจยัภายนอก
องคก์ร ประกอบดว้ย คุณค่าของข่าว แรงกดดนัทางสงัคมและการเมือง และแรงกดดนัทางเศรษฐกิจ 
ส่วน การออกอากาศข่าว 24 ชัว่โมง ของสถานีข่าวทีเอ็นเอ็น 24 ส่งผลกระทบต่อ รูปแบบรายการ 
บุคลากร และ เน้ือหาข่าว โดยรูปแบบรายการจะตอ้งเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลาการออกอากาศ 
บุคลากรจะตอ้งท างานเป็นช่วงเวลา ขณะท่ี เน้ือหาข่าวจะตอ้งมีการ ตดัทอน เพิ่มเติม และตกแต่ง
ข่าวสารใหม่ เพือ่ตอบสนองการน าเสนอข่าว 24 ชัว่โมง และข่าวท่ีไดรั้บความส าคญัในการน าเสนอ
นั้  ข้ึนอยู่กับคุณค่าของข่าว ไม่ได้ข้ึนอยู่ท่ีประเภทของข่าว เพราะข่าวใดท่ีมีคุณค่ามากจะได้รับ
ความส าคญัในการน าเสนอมาก 

 ผูศึ้กษาจึงเห็นว่า การศึกษางานวิจยั ของพรรณพิไล ปุกหุต จะท าให้ทราบถึงกรอบใน
การท างานท่ีตอ้งพิจารณาคดัเลือกข่าวท่ีมีความส าคญั มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมได ้
 สุณิสา ร่ืนเอม ( 2551 ) ศึกษาเร่ือง “ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการคดัเลือกข่าว
การเมือง ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก ช่อง 7 และสถานีโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 
ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ”  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า  
ลกัษณะการบริหารและลกัษณะองคก์รท่ีต่างกนั มีผลท าให้นโยบายการผลิตของสถานีโทรทศัน์สี
กองทพับก ช่อง 7 และ สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากสถานี
วิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 มีการบริหารเป็นแบบราชการ ตอ้งเสนอข่าวท่ีมีความเป็น
ราชการสูง ตอ้งค านึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมาสู่องคก์ร ต่างจากสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก ช่อง 7 
ซ่ึงมีการบริหารงานเป็นแบบเอกชน จึงมุ่งเนน้เสนอข่าวท่ีมีความกระชบั สรุปประเด็นเน้ือหาข่าว ท่ี
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มีผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนในสังคม น าเสนอข่าวท่ีประชาชนใหค้วามสนใจมาเป็น
อนัดบัแรก  
 นโยบายการผลิตข่าวท่ีต่างกัน มีผลท าให้กระบวนการคดัเลือกข่าว และจัดล าดับ
ความส าคญัของข่าวภาคค ่าของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก ช่อง 7 และ สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่ง
ประเทศไทย ช่อง 11 แตกต่างกนั เน่ืองจากสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เนน้การ
เสนอข่าวเป็นแบบราชการ เป็นทางการ เน้ือหาข่าวจะสนบัสนุนกิจการทางราชการ รัฐบาล และของ
กองทพั จะไม่มีการวิพากษว์ิจารณ์ดา้นข่าวการเมือง แต่ไม่ใช่ปิดกั้นขอ้มูลข่าวสาร หรือปิดกั้นทาง
ความคิด แต่การน าเสนอข่าวจ าเป็นตอ้งระมดัระวงัค่อนขา้งมาก จึงส่งผลให้การท างานตอ้งเป็นไป
ตามสายบงัคบับญัชาแบบราชการ การคดัเลือกข่าวจึงตอ้งข้ึนอยูก่บัหัวหนา้ฝ่ายข่าว เป็นผูพ้ิจารณา
ความเหมาะสมของข่าว ก่อนน าเสนอ ส่วนการจดัล าดบัความส าคญัของข่าว ก็จะตอ้งสอดคลอ้งกบั
นโยบายข่าว ซ่ึงแตกต่างจากของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก ช่อง 7 การบริหารงานเป็นแบบเอกชน 
มีการเสนอข่าวท่ีเป็นท่ีสนใจของประชาชนมาเป็นอนัดบัแรก เพื่อสะทอ้นสภาพความเป็นจริงของ
สงัคมในขณะนั้น ความรวดเร็วในการเสนอข่าวเป็นหวัใจหลกัของนโยบายหลกัของสถานีโทรทศัน์
สีกองทพับก ช่อง 7 ดงันั้นการคดัเลือกข่าวจึงเป็นการพิจารณาร่วมกนัของหลายๆ ฝ่ายเพื่อแสดง
ความคิดเห็น ตดัสินใจร่วมกนั หรือคดัเลือกข่าวนั้นๆ ออกสู่สายตาประชาชน ส่วนการจดัล าดบัการ
เสนอข่าวก็เป็นไปตามนโยบายของการผลิตข่าว ในส่วนของการน าเสนอเน้ือหาการเมืองของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับก ช่อง 7 และสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 นั้น การ
น าเสนอเน้ือหาทางการเมืองของทั้ง 2 ช่อง เสนอข่าวไดเ้หมือนกนั ส่วนจะมากน้อยขนาดไหน
ข้ึนอยู่กบันโยบายและการคดัเลือกของบรรณาธิการข่าวแต่ละสถานี เน้ือหาข่าวแต่ละข่าวจะตอ้ง
พิจารณาในประเด็นท่ีเด่นท่ีสุด ตอ้งเป็นท่ีสนใจ มีความรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ ตามความตอ้งการ
การรับรู้ของประชาชนท่ีเฝ้ารอ แต่ในบางคร้ังเกิดปัญหาในกรณีข่าวลวง หรือข่าวปล่อย กรณีการ
กล่าวพาดพิงบุคคลอ่ืนโดยไม่มีหลกัฐานยืนยนัชดัเจน ข่าวลกัษณะน้ีก็ไม่ถูกเลือกน าเสนอเป็นข่าว 
เพื่อลดปัญหาความขดัแยง้ รวมถึงสถานีอาจจะถูกฟ้องร้องจากฝ่ายท่ีได้รับความเสียหาย การ
น าเสนอเน้ือหาข่าวการเมืองจะตอ้งมีความละเอียดอ่อน เพราะมีบางข่าวบางประเด็นซับซ้อน ซ่ึง
เป็นคุณเป็นโทษกบัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได ้

 ผูศึ้กษาจึงเห็นว่า การศึกษางานวิจยัของสุณิสา ร่ืนเอมเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตการ
ท างานแต่ละคร้ังตอ้งขบัเคล่ือนไปตามนโยบายขององค์กร นโยบายก็ผูบ้ริการท่ีแต่ละองค์กรมี
ขอ้จ ากดัไดเ้ปรียบท่ีแตกต่างกนั 
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 บุบผา เมฆศรีทองค า และ ขจรจิต บุนนาค.(2557) ศึกษาเร่ือง “ พฤติกรรมการบริโภค
ข่าวผ่านส่ือเฟซบุ๊กของคนต่างวยัในสังคมไทย ” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจแบบภาคตดัขวาง (Cross-
Sectional Survey) เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 3 ช่วงวยั ไดแ้ก่ กลุ่มวยั
เรียน กลุ่มวยัท างานและกลุ่มวยัอาวุโส จากทั้งหมด 5 ภูมิภาคไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้และภาคกลางรวมจ านวนทั้งหมด 1,750 คน ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า แม้
ส่ือดั้งเดิมดูเหมือนถูกกลืนหายไปจากสังคมไทย แต่เห็นไดว้่าทั้งสามช่วงอายยุงัเสพส่ือดั้งเดิม เช่น 
หนงัสือพิมพ ์นอกจากนั้น ส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งทั้งวยัเรียน วยัท างานและผูอ้าวโุส อยากใหส่ื้อปรับปรุง
มากท่ีสุดกคื็อเร่ืองคุณภาพของขอ้มูลข่าวสาร 

   ผูศึ้กษาจึงเห็นว่า การศึกษางานวิจยัของ บุบผา เมฆศรีทองค าและขจรจิต บุนนาค นั้น
จะท าให้เขา้ใจพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีจะสามารถน ามาปรับรูปแบบในการ
น าเสนอข่าวขององคก์รส่ือมวลชน โดยเฉพาะการพิจารณากระบวนการคดัเลือกข่าว ท่ีจะตอ้งมีการ
ปรับรูปแบบให้สอดคลอ้งไปกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีมีคุณภาพ
มากท่ีสุด  

 
 

 
 
 

 



 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
 ระเบียบวิธีวิจยั ในการศึกษาวิจยั เร่ือง “ การตรวจสอบข่าวลวงของส่ือมวลชนไทยใน
ยคุดิจิทลั ”  ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการเกบ็ขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์
แบบเชิงลึก (In – depth Interview ) ซ่ึงจะช่วยตอบค าถามวิจยั ในการศึกษากระบวนการคดัเลือกข่าว
จากส่ือออนไลน์ การตรวจสอบข่าว และแนวทางในการแก้ไขเม่ือตรวจสอบพบข่าวลวงของ
ส่ือมวลชนไทย ในยุคดิจิทัล รวมถึงแสวงหากรอบการส่งเสริมบทบาทองค์กรส่ือในการช่วย
ตรวจสอบข่าวลวงในยคุดิจิทลั 
 
3.1 ผู้ให้ข้อมูลส ำคญั ( Key informant interview ) 
 ผูว้ิจยัจะใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview ) โดยจะท าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั 2กลุ่ม ไดแ้ก่  
1)กลุ่มองคก์รส่ือมวลชน เพื่อตอบค าถามการวิจยัขอ้ท่ี1,2และ3 
 2)กลุ่มนกัวิชาการและสมาคมวิชาชีพส่ือ เพื่อตอบค าถามวิจยัขอ้ท่ี 4 
 ผูว้ิจยัใชว้ิธีเลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดว้ยวิธีการแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling ) 
เพื่อใหต้รงตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัโดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกดงัน้ี 
 1.องคก์รส่ือมวลชน แบ่งเกณฑก์ารเลือกเป็น 2 เกณฑ ์ 

   1.1 เป็นส านกัข่าวท่ีเคยถูกปลอมแปลงแฟนเพจเฟซบุ๊กและเวบ็ไซต ์ท่ีจากผูว้ิจยัศึกษา
พบวา่ มีอยู ่ 3แห่ง ประกอบดว้ย  

  1)ไทยรัฐ เป็นส านกัข่าวท่ีไดรั้บความน่าเช่ือถือจากผูบ้ริโภคแต่ถูกผูผ้ลิตข่าวลวง
ปลอมแปลงเวบ็ไซต ์ในลกัษณะช่ือใกลเ้คียง เช่น www.thairath-online.com/@/5b/ 
ios.html /www.thairath-online.com/@/t/ios.html/www.thairath-
online.com/@/dek7/win.html/www.thairath-online.com/@/zoo/win.html /www.thairath-
online.com/@/123-iphone / www.thairath-online.com/@/s8-2/an.html 

mailto:/www.thairath-online.com/@/t/ios.html
mailto:/www.thairath-online.com/@/dek7/win.html
mailto:/www.thairath-online.com/@/dek7/win.html
http://www.thairath-online.com/@/zoo/win.html
mailto:5.www.thairath-online.com/@/123-iphone
mailto:5.www.thairath-online.com/@/123-iphone
http://www.thairath-online.com/@/s8-2/an.html
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ภำพที ่3.1 เวบ็ไซตป์ลอมไทยรัฐ 
 

 2. เดลินิวส์ เป็นองค์กรส่ือท่ีเคยผิดพลาดในการน าเสนอโดยไม่ตรวจสอบ จนถูก
วิพากษว์ิจารณ์จากผูรั้บสารและเคยถูกปลอมแปลงเพจจนคดีข้ึนสู่ชั้นศาล 
 

 
 
ภำพที่ 3.2 ข่าวท่ีน าเสนอโดยไม่ท าการตรวจสอบ และการถูกปลอมแปลงเพจเดิลินิวส์จนถูก
ด าเนินคดี 
 

 3.ข่าวสดเป็นองคก์รส่ือ ผลิตข่าวออนไลน์อนัดบั1 ของประเทศไทย มียอดผูติ้ดตาม
ในเฟซบุก๊มากกวา่ 12 ลา้นคน เคยถูกปลอมแปลงแฟนเพจและเวบ็ไซต ์

 
ภำพที ่3.3 ตวัอยา่งเวบ็ไซต ์และแฟนเพจ ข่าวสด 
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   1.2. เป็นองคก์รส่ือท่ีใชข้อ้มูลออนไลน์ มาสร้างเป็นประเดน็ข่าว โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีเลือก
เฉพาะเจาะจงโดยสังเกตุจากความถ่ีบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หน้ากระดานข่าวแฟนเพจ พบว่า 
สถานีโทรทศัน์ ไบรทที์วี เป็นช่องข่าวท่ีมีการหยิบประเด็นข่าวจากส่ือสังคมออนไลน์มาน าเสนอ 
และลงพื้นท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริงอีกทั้งตามนโยบายขององคก์รยงัมุ่งเน้นให้ความส าคญัเก่ียวกบั
ประเด็นท่ีมาจากส่ือออนไลน์ และประกอบกบัมียอดผูก้ดไลคใ์นแฟนเพจเฟซบุ๊ก 2.7 แสนคน ยอด
ผูติ้ดตามทวิตเตอร์ 1.3 แสนคน จึงเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา สรุปรายช่ือผูใ้หข้อ้มูลหลกัใน
กลุ่มองคก์รส่ือมวลชนมีรายช่ือดงัน้ี  

  
ตำรำงที่ 3.1 รายช่ือองคก์รส่ือมวลชนท่ีใชใ้นการวิจยั 

 
ล าดบั องคก์รส่ือมวลชน 

1 นายณฐัพล ทองใบใหญ่ 
ต าแหน่ง บรรณาธิการข่าวออนไลน์ หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 

2 นายภาณุพงศ ์ส่องสวา่ง 
ต าแหน่ง ผูช่้วยหวัหนา้ข่าวเวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ออนไลน์ 

3 นายณฐัพล ไกรทศั 
ต าแหน่ง แอดมินข่าวสดออนไลน ์

4 นางสาวรัชนีวรรณ ดวงแกว้ 
ต าแหน่ง บรรณาธิการบริหาร ไบรทที์ว ี

 
 2.กลุ่มนกัวิชาการและสมาคมวิชาชีพส่ือ ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีผลงานใหค้วามรู้เก่ียวกบัข่าว

ลวง มีการศึกษาอธิบายปรากฏการณ์เก่ียวกบัข่าวลวง และเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
ปรากฏการณ์ท่ีถูกน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ และยงัเป็นบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลส่ือมวลชนใน
มิติส่ือออนไลน์ จ  านวน 4  คน ประกอบดว้ย 
   2.1 อาจารยพ์ิจิตรา ซึกาโมโตะ อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
เป็นหน่ึงในคณะนักวิชาการ ใน โครงการข่าวลือท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเมืองในทวิตเตอร์  
โดยไดส้ร้างเคร่ืองมือในการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ความทวิตเตอร์นบัลา้น ให้น าไปสู่การท า
ความเขา้ใจปรากฏการณ์ข่าวลือในสังคมไทยดว้ยระบบปฏิบติัการท่ีเรียกว่า CU.Tweet ซ่ึงเคราะห์
ผ่านข่าวลือ 7 กรณีศึกษา พบว่า ข่าวลือทรงพลงัและคุมยากกว่าข่าวแก้ และเป็นเคร่ืองมือทาง
การเมืองในการท าลายฝ่ังตรงขา้ม ผูค้นพร้อมท่ีจะเช่ือและแชร์ข่าวเพราะอยากเป็น “คนวงใน” ข่าว
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ลือเป็นเหมือน “ซอมบ้ี” ท่ีไม่มีวนัตายหายไปจากสารระบบแนะ ” Crowdsource” ต้องท างาน
ร่วมกบัส่ือมวลชนและ Online influence” ในการชะลอข่าวลือ  (วิศวะ – นิเทศ จุฬาฯ ท าวิจยั “CU. 
Tweet” ตรวจจบัข่าวลือทวิตเตอร์ดว้ย Big Data,2016) 

  2.2 นายพีรพลอนุตรโสตถ์ิ  ผูส่ื้อข่าวส านกัข่าวไทย อสมท. เป็นหน่ึงในทีมงาน ศูนย์
ชัวร์ก่อนแชร์ท่ีทาง ส านักข่าวไทย ร่วมกับช่อง9 อสมท.และภาคิเครือข่ายก่อตั้ งข้ึน เพื่อเป็น
ศูนยก์ลางเฝ้าระวงัและตรวจสอบขอ้มูลบนโลกออนไลน์เพื่อน าขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริงแก่
ประชาชน  โดยเร่ิมผลิตรายการชวัร์ก่อนแชร์มาตั้งแต่ปี 2558 ก่อนจะเปิดศูนยอ์ยา่งเป็นทางการในปี 
2560น้ี 

   2.3 ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพนัธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีถูกน าเสนอผา่นส่ือ
สงัคมออนไลน์ในหลายกรณีท่ีปรากฏตามหนา้ส่ือสงัคมออนไลน์ก่อนส่ือจะน าไปเสนอขอ้มูลท่ีเทจ็
จริงต่อ 

  2.4 นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี  นายกสมาคมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์  เป็นผูก้  ากับดูแล
เวบ็ไซตข่์าวออนไลน์สามารถดูภาพรวมและใหข้อ้มูลในวงกวา้งได ้

สรุปรายช่ือผูใ้หข้อ้มูลหลกัในกลุ่มนกัวิชาการ / สมาคมวิชาชีพส่ือ มีดงัน้ี 
 
ตำรำงที่ 3.2 รายช่ือนกัวิชาการ / สมาคมวิชาชีพ ท่ีใชใ้นงานวิจยั 

 
 
 

ล าดบั นกัวิชาการ / สมาคมวิชาชีพส่ือ 
1 อาจารยพ์ิจิตรา ซึกาโมโตะ  

อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
2 นายพีรพล อนุตรโสตถ์ิ  

ผูส่ื้อข่าวส านกัข่าวไทย อสมท. และผูด้  าเนินรายการชวัร์ก่อนแชร์ 
3 อาจารยเ์จษฎา เด่นดวงบริพนัธ์  

อาจารยภ์าควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
4 นายกา้วโรจน์ สุตาภกัดี   

นายกสมาคมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์  
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกใชก้ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( Structured Interview )  
โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ซ่ึงมีค าถามสมัภาษณ์แต่ละกลุ่มแตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี  
 
ตำรำงที่ 3.3 ชุดค าถามในการสมัภาษณ์องคก์รส่ือมวลชน 
 

1.ชุดค าถามเร่ืองกระบวนการคดัเลือกข่าวจากส่ือออนไลน์ 
-ส่ือมวลชนมีการคดัเลือกประเดน็ข่าวอยา่งไร ประเดน็ใดท่ีจะใชต้ดัสินใจเลือกหรือไม่เลือก  
-ส่ือมวลชนใชห้ลกัหรือเกณฑใ์ดการเลือกข่าวจากส่ือสงัคมออนไลน์ ก่อนน าเสนอสู่สาธารณะ  
-ส่ือมวลชนคดัเลือกข่าวจากช่องทางไหนบา้ง (เวบ็ไซต,์เฟซบุก๊,ทวิตเตอร์,ยทููป) 
-ทีมการท างาน (บก., รีไรท,์นกัข่าว) มีส่วนในการตดัสินใจเลือกหรือคดักรองข่าวอยา่งไร 
-ปัจจยัใดท่ีท าใหต้ดัสินใจเลือกและส่งทีมข่าวลงพื้นท่ีติดตามสถานการณ์ต่อเน่ือง  
2.ชุดค าถามเร่ืองการตรวจสอบข่าวลวง 
-การน าขอ้มูลจากส่ือออนไลน์มาน าเสนอมีขั้นตอนพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงอยา่งไร 
-ส่ือมวลชนมีขั้นตอนในการเลือกความน่าเช่ือถือของแหล่งสารนั้นอยา่งไร 
-ส่ือมวลชนตั้งค  าถามอะไรบา้งท่ีใชใ้นการตรวจสอบข่าว  
3. ชุดค าถามเร่ืองการแนวทางการแกไ้ขภายหลงัการเกิดข่าวลวง 
- ท่ีผา่นมาเคยมีการน าเสนอข่าวท่ีมาจากออนไลน์และพบวา่เป็นข่าวลวง บา้งไหม 
-แลว้ผลกระทบท่ีเคยโดนข่าวลวงมีอะไรบา้ง  
- พบวา่เป็นข่าวลวงไดอ้ยา่งไร 
- เม่ือพบว่าข่าวท่ีน าเสนอไปเป็นข่าวลวง ส่ือมวลชนมีวิธีการแกไ้ขความเขา้ใจผิดของผูรั้บสาร
หรือยบัย ั้งการกระจายของข่าวลวงนั้นอยา่งไร 
4.ชุดค าถามเร่ืองแนวทางการส่งเสริมบทบาทขององค์กรส่ือในการตรวจสอบข่าวลวงควรมี
แนวทางอยา่งไร 
- ปัจจุบนัส่ือออนไลน์เขา้มามีบทบาทในการปฏิบติังานของส่ือมวลชน ซ่ึงข่าวลวงก็มกัปะปนมา
กับส่ือนั้นๆ แลว้ข่าวลวงท่ีเกิดข้ึน ส่งผลเสียอย่างไรบา้งต่อกระบวนการท างานของส่ือในยุค
ปัจจุบนั 
- ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบเน้ือหาจากออนไลน์วา่เป็นข่าวลวงหรือไม่ มีอะไรบา้ง 
- การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคดงักล่าว จะตอ้งด าเนินการอยา่งไร ใครควรจะมีบทบาทบา้งในการ
ส่งเสริมการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคน้ี 
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ตำรำงที่ 3.4 ชุดค าถามในการสมัภาษณ์ นกัวิชาการและสมาคมวิชาชีพส่ือ 
 
มุมมองเก่ียวกบัการท างานของส่ือมวลชน 
1.ในมุมมองผูใ้หข้อ้มูลคิดวา่ ส่ือมวลชนเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยเผยแพร่ข่าวลวงหรือไม่ เพราะอะไร
จึงเป็นเช่นนั้น 
 2.พบว่าอุปสรรคส าคญัของส่ือ คือ การท่ีส่ือมวลชนมีการแข่งขนัสูงแลว้มิติดา้นความเร็วจะเป็น
ส่วนส าคญัในการน าเสนอ แต่เม่ือเช็คตน้ทางไม่ได ้น าเสนอตามขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏ ท่านเห็น
ดว้ยหรือไม่อยา่งไร  
3. ส่ือมวลชนบางส านกัมองวา่ แมข่้าวนั้นจะไม่ใช่เร่ืองจริง เพราะน าเสนอตามขอ้มูลท่ีปรากฏ จึง
ไม่จ าเป็นตอ้งลบ หรือขอโทษ ควรปฏิบติัเช่นนั้นหรือไม่ และตอ้งท าอยา่งไร  
4.ส่ือมวลชนบางส านกัมองว่าบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนเพียงพอต่อการคดักรองข่าวสารใน
ยุคดิจิทลั แลว้ในมุมมองผูใ้ห้ขอ้มูล ส่ือมวลชนไทยท าบทบาทในการคดักรองขอ้เท็จจริง ไม่
เผยแพร่ข่าวลวงใหเ้หมาะสมแลว้หรือไม่ อยา่งไร  
แนวทางการส่งเสริมบทบาทขององคก์รส่ือในการตรวจสอบข่าวลวง 
ผูว้ิจยั ไดร้วบรวมความคิดเห็นจากผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือไดต้วัช่วย 7 ประการจึงยากขอความเห็น
จากท่านในแต่ละประการว่า เป็นแนวทางการส่งเสริมท่ีเหมาะสมหรือไม่ และจะเป็นไปได้
หรือไม่อยา่งไร   
1.การร่วมมือกันตรวจสอบระหว่างองค์กรส่ือกับรัฐบาล แบบ model ต่างประเทศจากการ
สัมภาษณ์ ส่ือมองว่า ไม่ควรจะจบัมือกบัรัฐบาล ในการหาแนวทางสร้างรูปแบบป้องกนัข่าวลวง 
เพราะตอ้งรักษาสิทธิเสรีภาพส่ือ แต่มองว่าสมาคมส่ือฯ ควรจบัมือกบัหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งใน
การให้ขอ้เทจ็จริงควรร่วมกนัท าหนา้ท่ี ในมุมมองผูใ้ห้ขอ้มูลมองว่า การป้องกนัข่าวลวงควรจะ
เป็นหนา้ท่ีของบุคคลใดบา้ง ในลกัษณะใด 
2.ในต่างประเทศมีการจบัมือกนัระหวา่งรัฐบาลกบัส่ือ ในการจดัท าเวบ็ไซตใ์นการจดัแบบฟอร์ม
การตรวจสอบลกัษณะข่าวลวงเบ้ืองตน้ ในลกัษณะ Accuracy checklist รูปแบบน้ีจะเป็นตวัช่วย
ท่ีดีส าหรับการท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชนหรือไม่ 
3.แต่ทางส่ือมวลชนเห็นวา่การจดัท าและการน าเอา Accuracy checklist มาใช ้เป็นไปไดย้าก ท่าน
มีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัประเดน็น้ี หากจ าเป็นตอ้งจดัท า จะส่งเสริมอยา่งไร 
4.การเปิดพื้นท่ีให้คนอ่านช่วยส่งขอ้มูล ส่งเสริมให้ influencer ต่างๆ ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละ
ดา้นและมีความน่าเช่ือถือ มาช่วยให้ค  าตอบกบัส่ือ ช่วยคดักรองข่าวงลวงเป็นแนวทางท่ีควรท า 
หรือไม่ หรือควรเป็นอยา่งไร 
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ตำรำงที่ 3.4 (ต่อ) 

5.ปัจจุบนัส่ือมวลชนมีขอ้มูลนักวิชาการแต่ละแขนงท่ีจะช่วยในการตรวจสอบข่าวน้อย ผูใ้ห้
ขอ้มูลมองว่าควรมีการจดัท าขอ้มูลนกัวิชาการเพื่อช่วยให้ส่ือมวลชนปฏิบติัหนา้ท่ีประกอบการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง หรือไม่ 
6.ส่ือยึดมัน่จริยธรรม ท่านเห็นว่าแนวทางในการส่งเสริมการท าหน้าท่ีให้ส่ือเป็นผูค้ดักรอง
ข่าวสาร  การยึดมัน่ในจริยธรรม การตรวจสอบเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง เพียงพอหรือไม่ หรือควรจะ
เป็นอยา่งไร 
นโยบายการท างานของแต่ละส านกัส่งผลกระทบต่อการคดักรองข่าว ในยุคปัจจุบนัหรือไม่ เรา
ควรมีแนวทางอยา่งไรร่วมกนั?  
7.ผูรั้บสารตรวจสอบ ส่ือมวลชนมองวา่การไดม้าแต่ละข่าว มีการตรวจเช็คขอ้มูลในเบ้ืองตน้ และ
มีการเทียบเคียงมอนิเตอร์ส านักอ่ืนก่อนการน าเสนอ  บริบทความน่าจะเป็น ผูเ้ชียวชาญ และ
ประชาชนช่วยกดัสอดส่อง เพียงพอต่อการช่วยคดักรองข่าวลวง หรือไม่ ส่ือควรท าอยา่งไร หรือ 
ใครตอ้งเป็นคนท า 

 
3.3 กำรตรวจสอบเคร่ืองมือ  

 ผูว้ิจยัเลือกการตรวจสอบเคร่ืองมือ Content Validity โดยเป็นให้อาจารยท่ี์ปรึกษาสาร
นิพนธ์ ดูในภาพรวมดา้นเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการวดัใหไ้ดค้รบถว้น หรือวดัไดค้รบตามวตัถุประสงค์
ท่ีก าหนด  

 
3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล( Data Collection )โดย ผูว้ิจยัจะติดต่อผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัโดยขอ
ใบอนุญาตจากทางมหาวิทยาลยัฯ เพื่อขอสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลแบบตวัต่อตวั ใชเ้วลาในการสมัภาษณ์
ประมาณ 45 นาที –1 ชัว่โมง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (ดูตารางท่ี 3.3) 
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ตำรำงที ่3.5 ตารางนดัสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
 
ล าดบั ผูใ้หข้อ้มูล วนัเวลาและสถานท่ีนดัสัมภาษณ์ 
กลุ่มองคก์รส่ือมวลชน 
1. 
 

นางสาวรัชนีวรรณ ดวงแกว้ 
ต าแหน่ง บรรณาธิการบริหาร 
ไบรทที์วี 

วนัอาทิตย ์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00น.  
ณ ชั้น 3 อาคารสถานีโทรทศัน์ไบรทที์วี ถนนแจง้
วฒันะ ต.ปากเกร็ด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

2. นายณฐัพล ไกรทศั  
ต าแหน่ง แอดมินข่าวสดออนไลน ์

วนัพธุ ท่ี 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00น. 
 ณ บริษทั ข่าวสด จ ากดัเลขท่ี 40/10 หมู่บา้น
ประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต ้แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

3. นายภาณุพงศ ์ส่องสวา่ง  
ต าแหน่ง ผูช่้วยหวัหนา้ข่าว
เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ออนไลน์ 

วนัพธุ ท่ี 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. 
ณ  ชั้น7 อาคารหนงัสือพิมเดลินิวส์ เลขท่ี ¼ ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี 
กรุงเทพมหานคร  

4. นายณฐัพล ทองใบใหญ่ 
ต าแหน่ง บรรณาธิการข่าว
ออนไลน์ หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 

วนัพฤหสับดี ท่ี 31 พฤษภาคม 2561 เวลา16.00 น. 
ณ ชั้น11 อาคาร12 หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ  เลขท่ี 1 
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มนกัวิชาการ / สมาคมวิชาชีพส่ือ 
5. นายพีรพล อนุตรโสตถ์ิ  

ผูส่ื้อข่าวส านกัข่าวไทย อสมท. 
และผูด้  าเนินรายการชวัร์ก่อนแชร์ 

วนัองัคาร ท่ี 5 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00น. 
ณ อาคารปฏิบติัการวิทยแุละโทรทศัน์  ส านกัข่าว
ไทย อสมท. เลขท่ี 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ย
ขวาง เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

6. อาจารยพ์ิจิตรา ซึกาโมโตะ  
อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

วนัพฤหสับดี ท่ี 7  มิถุนายน 2561 เวลา 12.00น. 
ณ ภาควิชาวารสารสนทเศ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  เลขท่ี 254 ถนน พญาไท 
แขวง วงัใหม่ เขต ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
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ตำรำงที่ 3.5 (ต่อ) 
 
ล าดบั ผูใ้หข้อ้มูล วนัเวลาและสถานท่ีนดัสัมภาษณ์ 
7. อาจารยเ์จษฎา เด่นดวงบริพนัธ์ 

อาจารยภ์าควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

วนัศุกร์ ท่ี 8 มิถุนายน 2561 เวลา14.00 น.ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เลขท่ี 254 
ถนน พญาไท แขวง วงัใหม่ เขต ปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 

8. นายกา้วโรจน์ สุตาภกัดี   
นายกสมาคมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์  

วนัพธุ ท่ี 13 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. 
ณ บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 66/26 - 29 ซอยรามอินทรา 40 ถนนราม
อินทรา แขวงนวลจนัทร์เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 
10230 

 
3.5. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบแลว้จึงน ามา
ถอดเทปอย่างละเอียดแบบค าต่อค า จากนั้นผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยท าการศึกษาขอ้มูลเหล่านั้น
อย่างละเอียด จบัใจความหลกั จดักลุ่มขอ้มูล หาความเช่ือมโยงความเหมือนและแตกต่างระหว่าง
ขอ้มูล แลว้จึงน าเสนอขอ้คน้พบในเชิงพรรณนาเพื่อตอบตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง“การตรวจสอบข่าวลวง ของส่ือมวลชนไทยในยุคดิจิทัล”มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการคดัเลือกข่าวจากส่ือออนไลน์ การตรวจสอบข่าวลวง และ
แนวทางในการป้องกันการเกิดข่าวลวง ของส่ือมวลชนไทยในยุคดิจิทลัและเพื่อศึกษาถึงแนว
ทางการส่งเสริมบทบาทองค์กรส่ือในการตรวจสอบข่าวลวง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) โดยการเก็บขอ้มูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In – depth Interview ) 2 
กลุ่ม คือ องคก์รส่ือมวลชน,นกัวิชาการและสมาคมวิชาชีพส่ือ 

 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนประกอบดว้ย  
 ส่วนท่ี 1กระบวนการคดัเลือกข่าวจากส่ือออนไลน์  
 ส่วนท่ี 2 การตรวจสอบข่าวลวง  
 ส่วนท่ี 3 แนวทางการแกไ้ขภายหลงัการเผยแพร่ข่าวลวง  
 ส่วนท่ี 4 แนวทางการส่งเสริมบทบาทองคก์รส่ือในการตรวจสอบข่าวลวง  
 ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
 

4.1 กระบวนการคดัเลือกข่าวจากส่ือออนไลน์  
 ผลการศึกษาเก่ียวกบั กระบวนการคดัเลือกจากส่ือออนไลน์ การตรวจสอบข่าวลวง

และแนวทางการแกไ้ขภายหลงัการเผยแพร่ข่าวลวงของส่ือมวลชนไทย ในยคุดิจิทลัจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth Interview ) บุคลากรในองคก์รส่ือมวลชนรวม 4 แห่ง แบ่ง
ออกเป็น 

 องคก์รส่ือมวลชนท่ีเคยถูกปลอมแปลงแฟนเพจเฟซบุก๊และเวบ็ไซต3์ แห่ง ไดแ้ก่ 
 1.นายณฐัพล ทองใบใหญ่บรรณาธิการข่าวออนไลนห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 
 2.นายภาณุพงศ ์ส่องสวา่ง ผูช่้วยหวัหนา้ข่าวเวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ออนไลน ์
 3.นายณฐัพล ไกรทศั แอดมินข่าวสดออนไลน ์
 องคก์รส่ือมวลชนท่ีใชข้อ้มูลออนไลน์มาสร้างประเดน็ข่าว 1 แห่ง ไดแ้ก่ 

 1.นางสาวรัชนีวรรณ ดวงแกว้ บรรณาธิการบริหารสถานีโทรทศัน์ไบรทที์วี 
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ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดจากการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 4แห่ง ในเร่ือง
กระบวนการในการคดัเลือกข่าวจากส่ือออนไลน์ ซ่ึงหมายถึง การพิจารณาคดัเลือกประเดน็ข่าวจาก
เน้ือหาท่ีสร้างโดยผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ (user-generated content) เพื่อน าเสนอเป็นวาระข่าวสู่สาธารณะ
ในช่องทางส่ือขององคก์รส่ือ พบประเดน็ท่ีน่าสนใจจากทั้ง 4 แห่ง ใน 2 ประเดน็ คือ  

 1.การคดัเลือกข่าวโดยพิจารณาจากจ านวนของการมีส่วนร่วมท่ีมีต่อเน้ือหา และกระแส
ความสนใจในโลกออนไลน ์

 2.การคดัเลือกข่าวโดยพิจารณาถึงหลกักฎหมายและจริยธรรม  
 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1.การคดัเลือกข่าวโดยพจิารณาจากจ านวนของการมีส่วนร่วมที่มีต่อเน้ือหา และกระแส

ความสนใจในโลกออนไลน์ 
 ส่ือมวลชนทั้ง 4 แห่งระบุวา่คน้หาเน้ือหาและคดัเลือกข่าวผา่นช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง 

โดยไทยรัฐออนไลน์คดัเลือกประเด็นข่าวจากเฟซบุ๊ก อินสตราแกรม แอพลิเคชัน่ไลน์ ยูทูปไวรัล 
ส่ือออนไลน์ทั้ งหมด หรือแม้กระทั่งกระแสสังคมท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้ น เช่นเดียวกับเดลินิวส์
ออนไลน์ ท่ีคดัเลือกจากเฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์, เว็บไซต์ข่าวดว้ยกนัเอง, ส่ือโทรทศัน์
ดิจิทลั และกูเกิลเทรน  ส่วนข่าวสดออนไลน์จะคดัเลือกจาก เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ เป็นหลกัขณะท่ี
ไบรทที์วี จะคดัเลือกจากส่ือสังคมทั้งหมด  

 ส่วนเกณฑท่ี์ใชใ้นการคดัเลือกเน้ือหาท่ีสร้างโดยผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ในประเด็นใดจะถูก
น าเสนอในส่ือแต่ละแห่ง พบว่า องคก์รส่ือมวลชนทุกแห่ง จะพิจารณาจากจ านวนการมีส่วนร่วม 
ของผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ท่ีมีต่อเน้ือหานั้นๆ ไดแ้ก่ ยอดกดไลค ์กดแชร์ การแสดงความคิดเห็น รวมถึง
การติดตามดูกระแสความสนใจของคนในโลกออนไลน์จากกเูกิลเทรน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 บรรณาธิการข่าวออนไลน์ หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ ระบุว่า การไดม้าของประเด็นข่าว
ต่างๆจากส่ือออนไลน์ จะเลือกจากยอดกดไลค ์กดแชร์ ท่ีผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ใหค้วามสนใจเป็นหลกั 

 “ จ ำนวนยอดกดไลค์ กดแชร์จ ำนวนมำก มีส่วนส ำคัญในกำรพิจำรณำน ำประเดน็น้ัน
มำเสนอเป็นข่ำว ” (นายณัฐพล ทองใบใหญ่ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,       
การส่ือสารระหวา่งบุคคล,31 พฤษภาคม 2561) 

 แอดมินข่าวสดออนไลน์ระบุวา่ ประเดน็ข่าวท่ีผูค้นเขา้ถึงจ านวนมาก มีการตอบโตโ้ดย
การแสดงความคิดเห็น การเขา้ถึงเขา้ชมขอ้มูลต่างๆเป็นจ านวนมาก และยอดกดไลค ์กดแชร์ กเ็ป็น
ส่วนส าคญัท่ีท าใหน้ าเสนอข่าว 



47 
 

 “ ส่ิงท่ีผู้คนมีกำรเข้ำถึงมำกกว่ำ 80% ท ำให้เลือกน ำมำเสนอ และยอมรับว่ำในปัจจุบัน
ยอดกดไลค์ กดแชร์ก็มีผลต่อกำรเลือกข่ำว”(นายณัฐพล ไกรทศั แอดมินข่าวสดออนไลน์, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล,30 พฤษภาคม 2561) 

 บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทศัน์ไบรทที์วีระบุวา่ ในส่ือสงัคม ผูค้นสามารถโพสต์
ขอ้ความ น าเสนอภาพคลิปใดลงไปกไ็ด ้ส่ือมวลชนจึงเห็นประเดน็ข่าวมากมายท่ีผูค้นสนใจจึงเลือก
หยบิประเดน็นั้นมาน าเสนอ 
  “ ควำมสนใจของผู้คนต่อส่ือสังคมเป็นส่วนหน่ึงท่ีท ำให้ตัดสินใจเลือกมำน ำเสนอ แต่
ส่ือมวลชนต้องคัดกรองไม่ใช่เช่ือทุกอย่ำงท่ีส่ือสังคมบอก ”(นางสาวรัชนีวรรณ ดวงแกว้ 
บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทศัน์ไบรทที์วี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล ,20 พฤษภาคม 2561) 

 ผูช่้วยหวัหนา้ข่าวเวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ออนไลน์ ระบุวา่  การตอบสนองของผูรั้บสารต่อส่ือ
ออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะค าคน้หาในกูเก้ิลอนาลิติก ค  าส าคญัในกูเกิลเทรน ท่ีผูค้นคน้หามากท่ีสุด
เป็นส่วนใหผู้ป้ฏิบติังานพิจารณาเลือกมาน าเสนอ  

“ กำรเลือกข่ำวแต่ละข่ำวจะดูจำกกำรตอบสนองของผู้ รับสำร และยอดท่ีว่ิงจำกกูเกิลอนำลิ
ติก ค ำส ำคัญในกูเกิลเทรนเพรำะส่ิงเหล่ำน้ันแสดงให้รู้ว่ำผู้คนอยำกรู้ข่ำวสำรเกี่ยวกับเร่ืองอะไรมำก
ท่ีสุด ”(นายภาณุพงศ ์ส่องสวา่ง ผูช่้วยหวัหนา้ข่าวเวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ออนไลน์,การส่ือสารส่วนบุคคล, 
30 พฤษภาคม 2561) 

 2.การคดัเลือกข่าวโดยพจิารณาถึงหลกักฎหมายและจริยธรรม   
 จากการสัมภาษณ์องคก์รส่ือมวลชน พบว่า ไทยรัฐออนไลน์และเดลินิวส์ออนไลน์ จะ

ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองขอ้กฎหมาย ศีลธรรม ซ่ึงแต่ละข่าวท่ีเลือกหยบิประเดน็มาน าเสนอจะตอ้งไม่
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ศาสนา สิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 บรรณาธิการข่าวออนไลน์ หนังสือพิมพไ์ทยรัฐระบุว่า การไดม้าของข่าวแต่ละข่าว 
ไทยรัฐจะพิจารณาคดัเลือกจากหลกักฎหมาย ศีลธรรม ก่อนจะเลือกหยิบประเด็นข่าวนั้นๆมา
น าเสนอเน่ืองดว้ยขอ้ก าหนดของการเป็นสมาชิกในสมาคมผูผ้ลิตส่ือออนไลน์การท างานจึงมีส่ิงท่ี
ตอ้งค านึงหลายส่วนเป็นองคป์ระกอบ 

 “ส่ิงส ำคัญท่ีไทยรัฐออนไลน์ จะค ำนึงถึงมำกท่ีสุด คือ ลิขสิทธ์ิ กฎหมำย และระเบียบ
ข้อบังคับของสมำคมส่ือฯ ท่ีเข้ำเป็นสมำชิก  โดยจะยึดเอำข้อบังคับระเบียบท้ังมำใช้ในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีผลิตข่ำวสู่สำรธำรณะ”(นายณัฐพล ทองใบใหญ่ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,31 พฤษภาคม 2561)  



48 
 

 ผู ้ช่วยหัวหน้า ข่าว เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ระบุว่ า  การเ ลือกประเด็นข่าว
นอกเหนือจากความสนใจของบุคคลและส่ิงใกลต้วัท่ีเกิดข้ึนแลว้ ส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งค านึงถึงอีกอยา่ง 
คือประเด็นข่าวท่ีเลือกจะตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน ทั้งความมัน่คง ศาสนา สิทธิมนุษยชน 
และสิทธิเสรีภาพ 
 “ประเดน็ใดกต็ำมท่ีเลือกมำน ำเสนอ จะต้องไม่กระทบต่อ ควำมมั่นคง ศำสนำ สิทธิ
มนุษยชน และสิทธิเสรีภำพของบุคคลอ่ืน”(นายภาณุพงศ์ ส่องสว่าง ผูช่้วยหัวหน้าข่าวเว็บไซต์
เดลินิวส์ออนไลน์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,30 พฤษภาคม 2561) 

 เม่ือคัดเลือกประเด็นข่าวจากเน้ือหาท่ีสร้างโดยผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ได้แล้วองค์กร
ส่ือมวลชนทุกแห่ง ระบุวา่ กระบวนการท างานต่อจากนั้นคือผูส่ื้อข่าว หรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ จะ
เสนอประเด็นนั้นผา่นไปยงัหัวหนา้โต๊ะ และกองบรรณาธิการข่าว เพื่อก าหนดวิเคราะห์ประเด็นว่า
จะน ามาผลิตน าเสนอเป็นข่าวหรือไม่ หรือควรแตกประเด็นการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลต่อไปอยา่งไร 

 บรรณาธิการข่าวออนไลนห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐระบุวา่ ผูส่ื้อข่าว หรือ ผูมี้หนา้ท่ี
รับผดิชอบจะคิดและเสนอประเดน็ข่าวไปตามล าดบั ตั้งแต่ หวัหนา้โตะ๊ บรรณาธิการข่าว กอง
บรรณาธิการข่าว เพื่อก าหนดประเดน็ข่าว หรือแตกประเดน็ วา่ตอ้งตรวจสอบขอ้เทจ็จริงใดเพื่อให้
ข่าวมีความถูกตอ้งก่อนน าเสนอข่าว  

 “ นักข่ำว หรือผู้ รับผิดชอบ จะคิดและเสนอประเด็นตำมล ำดับขั้นตอนของกอง
บรรณำธิกำรข่ำวว่ำจะพิจำรณำมำน ำเสนอเป็นข่ำวต่อหรือไม่ หรือต้องแตกประเดน็ ตรวจสอบอะไร
อีกบ้ำง ”(นายณัฐพล ทองใบใหญ่ บรรณาธิการข่าวออนไลน์หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล,31 พฤษภาคม 2561) 

 ผูช่้วยหวัหนา้ข่าวเวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ออนไลน์ ระบุวา่ เม่ือผูส่ื้อข่าวไดป้ระเดน็ข่าวท่ี
น่าสนใจจะส่งเขา้มายงักองบรรณาธิการข่าว  รีไรทเ์ตอร์ กบั ผูช่้วยหวัหนา้ข่าว จะท าหนา้ท่ีเรียบ
เรียงประเดน็ข่าวใหข้อ้มูลครบถว้นรอบดา้นถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริง ก่อนเสนอหวัหนา้ข่าวพิจารณา
ประเดน็  

 “ เม่ือรับข่ำวจำกผู้ ส่ือข่ำว รีไรท์เตอร์ กับหัวหน้ำข่ำว จะท ำกำรเรียบเรียงข้อมลูให้
ครบถ้วนรอบด้ำน ก่อนส่งให้หัวหน้ำข่ำวพิจำรณำ”(นายภาณุพงศ ์ส่องสวา่ง ผูช่้วยหวัหนา้ข่าว
เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ออนไลน์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 30 พฤษภาคม 2561) 

 บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทศัน์ไบรทที์วีระบุวา่ เม่ือผูส่ื้อข่าว  รีไรทเ์ตอร์ หรือ 
บรรณาธิการข่าว ไดป้ระเดน็จากส่ือออนไลน์ตอ้งน าเสนอประเดน็เขา้ท่ีประชุมกองบรรณาธิการ



49 
 

ข่าว เพื่อคดักรองประเดน็ท่ีน่าสนใจก่อนน าเสนอ หรือส่งผูส่ื้อข่าวลงไปในพื้นท่ีเพื่อหาขอ้เทจ็จริง
เพิ่มเติม  

 “ส่วนท่ีผู้ ส่ือข่ำว รีไรท์เตอร์ หรือ บรรณำธิกำรข่ำว ต้องน ำเสนอประเด็นท่ีได้ใน
โครงกำรประชุมแต่ละวัน เพ่ือก ำหนดคัดกรองประเดน็ท่ีน่ำสนใจ”(นางสาวรัชนีวรรณ ดวงแกว้ 
บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทศัน์ไบรทที์วี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 20 พฤษภาคม 2561) 

 แอดมินข่าวสดออนไลน์ระบุว่า เม่ือส่ือมวลชนเห็นประเด็นข่าวน่าสนใจ จะสอบถาม
โดยตรงจากหัวหน้าโต๊ะ เพื่อใช้ดุลยพินิจพิจารณาเน้ือหาความถูกตอ้ง สามารถน าเสนอข่าวสู่
สาธารณะไดห้รือไม่  

 “ ส่วนตัวท่ีเป็นผู้ใต้บังคับบญัชำ ถ้ำเห็นคลิปน่ำสนใจ จึงถำมไปยงัหัวหน้ำโต๊ะ
โดยตรงไปเลยว่ำจะตัดสินใจเลือกเล่นข่ำวหรือไม่ ”(นายณฐัพล ไกรทศั แอดมินข่าวสดออนไลน์,
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 30 พฤษภาคม 2561) 

 
4.2 การตรวจสอบข่าวลวง 
 การตรวจสอบข่าวลวง หรือ การพิสูจน์ความถูกตอ้งของเน้ือหาท่ีสร้างโดยผูใ้ช้ส่ือ
ออนไลน์ (user-generated content) ก่อนน าเสนอสู่สาธารณะของผู ้ให้สัมภาษณ์จากองค์กร
ส่ือมวลชนทั้ง 4 แห่งพบว่า มีวิธีการตรวจสอบความถูกตอ้งท่ีคลา้ยคลึงกนั และมีปัญหาอุปสรรค
ขอ้จ ากดัท่ีส าคญั คือ การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลตน้ทางมีความยากล าบาก ประกอบกบัขั้นตอนระยะเวลา
ท่ีจะตอ้งน าเสนอท่ีเร่งรีบ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
 4.2.1 วธีิการตรวจสอบข่าวลวง 
วิธีในการตรวจสอบข่าวลวงท่ีองคส่ื์อมวลชนทั้ง 4 แห่งใชมี้คลา้ยคลึงกนั6วิธีการดงัต่อไปน้ี  

1) การตรวจสอบกลบัไปยงัตน้ทางของแหล่งสารนั้นเพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงมากท่ีสุด 
2) การสอบถามไปยงันกัวิชาการผูรู้้ ผูเ้ก่ียวขอ้งช่วยใหข้อ้มูล 
3) การเทียบเคียงจากส่ือดว้ยกนัเอง 
4) การเทียบเคียงจากแฟนเพจท่ีมีผูติ้ดตามเป็นจ านวนมาก 
5) เปิดรับขอ้มูลจากแฟนเพจของตนเองท่ีจะช่วยตรวจสอบและแจง้เตือนมา  
6) การมีหวัหนา้โตะ๊ หรือบรรณาธิการข่าวเป็นผูต้รวจสอบ 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ภาพที่ 4.1 วิธีการตรวจสอบข่าวลวง 
 
 บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทศัน์ ไบรทที์วี ซ่ึงเป็นสถานท่ีข่าวท่ีใชเ้น้ือหาจากuser-
generated contentมาน าเสนอมากท่ีสุด ระบุว่า การตรวจสอบข่าวแต่ละข่าวท่ีไดม้า ผูส่ื้อข่าวจะตอ้ง
พยายามตรวจสอบไปให้ถึงแหล่งตน้ทาง สอบถามผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือสังเกตขอ้มูลความน่าจะเป็น
จากการแสดงความคิดเห็นใตโ้พสต ์การกดไลค ์กดแชร์  และการสัมภาษณ์นกัวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประเดน็ข่าวนั้น 
 “ ส่ือมวลชนต้องท ำหน้ำท่ีตรวจสอบคัดกรองให้ได้ข้อมลูข้อเทจ็จริง โดยจะต้องสืบค้น
ให้ถึงแหล่งต้นทำงมำกท่ีสุด ”(นางสาวรัชนีวรรณ ดวงแกว้ บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทศัน์ 
ไบรทที์วี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 20 พฤษภาคม 2561) 

 บรรณาธิการข่าวออนไลน์ หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐระบุวา่ไทยรัฐมีการจดัตั้งทีมตรวจสอบ
เพื่อเฝ้าระวังความถูกต้องของข้อเท็จจริง โดยท่ีการตรวจสอบประเด็นข่าว จะต้องพยายาม
ตรวจสอบไปให้ถึงตน้ทางมากท่ีสุด เพื่อสอบถามเร่ืองราวทั้งหมด ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจาก
พบวา่หลายคร้ังคลิปท่ีถูกน ามาเผยแพร่ในส่ือออนไลน์ไม่ไดม้าจากแหล่งตน้ทาง แต่มาจากแฟนเพจ
ต่างๆท่ีมีผูติ้ดตามเป็นจ านวนมากเป็นผูน้ าเสนอ 

วธีิตรวจสอบข่าวลวง 

1.การตรวจสอบกลบัไปยงัตน้ทาง
ของแหล่งสารนั้นเพื่อใหไ้ด้
ขอ้เทจ็จริงมากท่ีสุด 
2.การสอบถามไปยงันกัวิชาการผูรู้้ 
ผูเ้ก่ียวขอ้งช่วยใหข้อ้มูล 
3.การเทียบเคียงจากส่ือดว้ยกนัเอง 
4.การเทียบเคียงจากแฟนเพจท่ีมี
ผูติ้ดตามเป็นจ านวนมาก 
5.เปิดรับขอ้มูลจากแฟนเพจของ

ตนเองท่ีจะช่วยตรวจสอบและแจง้

เตือนมา 

การมีหวัหนา้โต๊ะ หรือบรรณาธิการ
ข่าวเป็นผูต้รวจสอบ 
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 “ กำรได้มำองข่ำวต้องตำมไปถึงต้นทำงให้ได้มำกท่ีสุด เพรำะบำงคร้ังหลำยคลิปไม่
ได้มำจำกต้นทำง แต่มำจำกเพจต่ำงๆ”(นายณัฐพล ทองใบใหญ่ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ 
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, การส่ือสารส่วนบุคคล, 31 พฤษภาคม 2561) 

 แอดมินข่าวสดออนไลน์ ระบุว่า ข่าวสดออนไลน์ จะพยายามสอบถามไปยงัตน้ทาง
ของแหล่งสาร หรือ ผูท่ี้น าเอาขอ้มูลข่าวนั้นมาเผยแพร่ต่อ เพื่อสอบถามรายละเอียดท่ีมาท่ีไปของ
เหตุการณ์  

 “กำรสอบถำมไปยังต้นทำงว่ำเป็นคลิปของตัวเอง หรือน ำมำแชร์ต่อ เพ่ือพูดคุย
สอบถำมเกี่ยวกับรำยละเอียดเหตกุำรณ์ คือ กำรคัดกรองขัน้ต้น”(นายณฐัพล ไกรทศั แอดมินข่าวสด
ออนไลน,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 30 พฤษภาคม 2561) 

 ผูช่้วยหัวหน้าข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ระบุว่า การตรวจสอบข่าว จะต้อง
สัมภาษณ์กบัแหล่งข่าวท่ีน่าเช่ือถือ หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง นกัวิชาการผูรู้้ผูเ้ช่ียวชาญ ถือเป็นนโยบาย กอง
บรรณาธิการข่าว ว่า จะตอ้งสัมภาษณ์แหล่งข่าวนั้นได ้ตอ้งมีความน่าเช่ือถือ ตอ้งพิสูจน์ทราบได ้ว่า
ข่าวนั้นๆ มีผลกระทบกบัสงัคมมากแค่ไหน 

 “ ข่ำวทุกข่ำวท่ีจะน ำเสนอต้องสัมภำษณ์แหล่งข่ำวท่ีน่ำเช่ือถือ ผู้ เกี่ยวข้อ นักวิชำกำร 
หรือผู้ รู้ท่ีมคีวำมเช่ียวชำญ ” (นายภาณุพงศ ์ส่องสว่าง ผูช่้วยหวัหนา้ข่าวเวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ออนไลน์, 
การส่ือสารส่วนบุคคล, 30 พฤษภาคม 2561) 
 เม่ือตรวจสอบตน้ทางไม่ไดอ้งคก์รส่ือมวลชนมีวิธีการดงัต่อไปน้ี  

 ผูช่้วยหวัหนา้ข่าวเวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ออนไลน์ ระบุว่า ประเด็นข่าวใดก็ตามท่ีไม่สามารถ
ตรวจสอบกลบัไปยงัตน้ทางได ้ส่ือมวลชนจะตอ้งชัง่ใจ และหาขอ้มูลมายืนยนั หรือ เสนอประเด็น
ข่าว ให้หัวหนา้ข่าว บรรณาธิการข่าว เป็นผูพ้ิจารณา ว่าจะน าเสนอข่าวในประเด็นนั้นหรือไม่ เพื่อ
ป้องกนัความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึน เน่ืองจากเดลินิวส์เคยประสบปัญหาน้ีมาก่อน 

 “อะไรกต็ำมท่ีรีไรท์เตอร์ รับข่ำวมำแล้ว ช่ังใจ ตัดสินใจไม่ได้ หรือตรวจสอบไม่ได้ 
จะต้องให้หัวหน้ำข่ำวเป็นผู้พิจำรณำว่ำจะเอำประเดน็ไหน หรือน ำเสนอข่ำวหรือไม่ ”(นายภาณุพงศ ์
ส่องสว่าง ผูช่้วยหัวหน้าข่าวเวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ออนไลน์, การส่ือสารระหว่างบุคคล,30 พฤษภาคม 
2561) 

 แอดมินข่าวสดออนไลน์ ระบุว่า หากไม่สามารถตรวจสอบไดข่้าวสดออนไลน์จะไม่
เลือกหยบิประเดน็นั้น มาน าเสนอ เน่ืองจากไม่ทราบท่ีมาท่ีไปของขอ้มูลนั้นวา่มีอยูจ่ริงหรือไม่ 

 “ ถ้ำเช็คไม่ได้ก็ไม่เล่น เพรำะไม่รู้ท่ีมำท่ีไปของคลิปน้ัน ว่ำ เป็นควำมจริงหรือไม่ ”
(นายณฐัพล ไกรทศั แอดมินข่าวสดออนไลน,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 30 พฤษภาคม 2561) 
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 บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน์ ไบรท์ทีวี ระบุว่า หากผูส่ื้อข่าวไม่สามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลประเด็นท่ีน่าสนใจได ้ไบรทที์วีก็เลือกท่ีจะน าเสนอ แต่ตอ้งดูเบ้ืองตน้แลว้มัน่ใจว่า
ไม่ใช่ขอ้มูลเทจ็จากนั้นค่อยมาลงขอ้มูลท่ีตรวจสอบเพิ่มเติมเขา้ไป 
 “ เช็คไม่ได้กเ็ล่น แต่ต้องไม่ใช่ข้อมลูเทจ็ จำกนั้นค่อยมำเติมข้อมลูท่ีเช็คเพ่ิมเติมเข้ำไป”
(นางสาวรัชนีวรรณ ดวงแกว้ บรรณาธิการบริหาร, สถานีโทรทศัน์ ไบรทที์วี, การส่ือสารส่วนบุคคล
, 20 พฤษภาคม 2561) 

 บรรณาธิการข่าวออนไลน์หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ระบุว่า กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อตน้ทาง
ได ้ไทยรัฐจึงเลือกท่ีจะน าเสนอขอ้มูลท่ีปรากกฎ ขณะนั้นโดยก ากบัชดัเจนวา่ เหตุการณ์เกิดข้ึน ณ ท่ี
ไหน เวลาใด และจะท าการเทียบเคียงกบัส่ือดว้ยกนัเอง หรือ สอบถามไปยงัผูรู้้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ือง
นั้นๆ  ขณะท่ี ในบางคร้ัง พบว่า แฟนเพจของไทยรัฐ เป็นคนส่งขอ้มูลว่าประเด็นข่าวท่ีก าลงัไดรั้บ
ความสนใจนั้นเขา้มาวา่ ประเดน็ท่ีเกิดข้ึนเป็นขอ้มูลเทจ็  

 “ การเช็คตน้ทางไม่ไดต้อ้งดูหลายปัจจยัเป็นส่วนประกอบ และข้ึนอยูก่บับางกรณี ซ่ึง
บางคร้ังก็มีการน าเสนอไปเพียงข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ ขณะนั้ น” (นายณัฐพล ทองใบใหญ่ 
บรรณาธิการข่าวออนไลน์หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ,  การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 31 พฤษภาคม 2561) 
 4.2.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากดัในการตรวจสอบข่าวลวง  

 ปัญหาอุปสรรค และขอ้จ ากดัในการตรวจสอบข่าวลวงในมุมมองของผูใ้ห้ขอ้มูลจาก 
องคก์รส่ือมวลชนทั้ง 4 แห่งมีความคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงพบขอ้มูลท่ีน่าสนใจ 3 ประเดน็ คือ 

4.2.2.1.ความยากล าบากในการเขา้ถึงแหล่งตน้ทางของเน้ือหาจากส่ือออนไลน์  
4.2.2.2.ความเร็วความเร็วกดดนัท าใหต้อ้งเร่งรีบน าเสนอ 
4.2.2.3.การขาดประสบการณ์และความสามารถในการรู้เท่าทนัขอ้มูลข่าวสาร 

 ทั้ง 4 แห่งเห็นคลา้ยคลึงกนัวา่ ปัญหาและอุปสรรคส าคญัของการตรวจสอบข่าวลวงใน
ปัจจุบนัมาจากหลายปัจจยั ทั้งความยากล าบากในการเขา้ถึงแหล่งตน้ทางของสาร มิติดา้นความเร็วท่ี
กดดนักระบวนการท างานใหเ้กิดความเร่งรีบ จนเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึน  

 นอกจากนั้น ข่าวสดออนไลน์ ยงักล่าวเพิ่มเติมว่า ประสบการณ์ในการท างานดา้น
ส่ือสารมวลชน ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะท าให้การตรวจสอบรอบครอบ รอบดา้น และไม่ส่งผลให้เกิด
ปัญหาตามมา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 4.2.2.1ความยากล าบากในการเข้าถึงแหล่งต้นทางของเน้ือหาจากส่ือออนไลน์  

 บรรณาธิการข่าวออนไลน์ หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ ระบุว่า การตรวจสอบบางคร้ังการ
ส่ือมวลชนไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลตน้ทางจริงๆได ้100% ไทยรัฐจึงเลือกท่ีจะน าเสนอข่าวท่ี
ปรากฏ ณ ขณะนั้นโดยก ากบัขอ้มูลไวว้า่ ท่ีไหน ณ เวลาใด และใครเป็นโพสตข์อ้มูลดงักล่าว  
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  “ อุปสรรคในกำรตรวจสอบข่ำวลวงในส่ือออนไลน์ ควำมยำกของกำรท ำงำนอยู่ ท่ีกำร
เข้ำถึงต้นทำงแหล่งข้อมูลจริงๆท่ีไม่สำมำรถติดต่อได้ ”(นายณัฐพล ทองใบใหญ่ บรรณาธิการข่าว
ออนไลน์ หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ,  การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 31 พฤษภาคม 2561) 

 ผูช่้วยหัวหนา้ข่าวเวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ออนไลน์ ระบุว่า อุปสรรคหลกัๆของเดิลินวส์อยู่ท่ี
การเขา้ถึงตน้ทางของแหล่งข่าวท่ียงัไม่ครอบคลุม เน่ืองจากลกัษณะการท างานของเดิลินิวส์ จะรับ
ข่าวมาจากผูส่ื้อข่าว จึงเช่ือมัน่ในตวัผูส่ื้อข่าว แต่บางคร้ังก็พบว่า แหล่งข่าวบางไม่มีความน่าเช่ือถือ 
เพราะข่าวท่ีรับมาไม่ตรงกบัขอ้มูลอนัเป็นจริง 

  “ กำรเข้ำถึงแหล่งต้นทำงได้อย่ำงรวดเร็ว ยังเป็นปัญหำท่ีไม่สำมำรถแก้ไขได้   ”(นาย
ภาณุพงศ์ ส่องสว่าง ผูช่้วยหัวหน้าข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์, การส่ือสารส่วนบุคคล,30 
พฤษภาคม 2561) 

 แอดมินข่าวสดออนไลน์ ระบุว่า ปัญหาหลกัๆของการไดม้าของประเด็นข่าวแต่ละข่าว
คือ การตรวจสอบแหล่งตน้ทางท่ีอยูบ่นส่ือออนไลน์ไดย้ากล าบาก และไม่ทราบตวัตน ขณะเดียวกนั
ผูโ้พสตข์อ้มูลกไ็ม่ตอบสนองต่อขอ้ซกัถามท่ีส่งไป  

 “องค์กรส่ือมวลชน ทักไปสอบถำมแต่บำงคร้ังแหล่งข่ำวไม่ตอบข้อมูล ”(นายณัฐพล 
ไกรทศั แอดมินข่าวสดออนไลน์, การส่ือสารระหวา่วงบุคคล, 30 พฤษภาคม 2561) 
 บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทศัน์ ไบรทที์วี ระบุว่า การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลตน้ทาง
ยากล าบาก เพราะบางคร้ังติดต่อส่วนตวัโดยตรงอาจจะไม่ไดข้อ้มูล ประกอบในปัจจุบนัช่องทางส่ือ
มีมากมายจนบางคร้ังส่ือมวลชน กต็รวจสอบใหไ้ม่ครบถว้น และมีบางคร้ังท่ีตกเป้นเหยือ่เอง 

  “ ปัจจุบันใครๆกเ็ป็นส่ือได้ มีหลำกหลำยช่องทำงให้เลือก ส่ือมวลชนจึงไม่สำมำรถ
ตรวจสอบไปยังแหล่งสำรต้นทำง และคัดกรองตรวจสอบได้ไม่ท่ัวถึง ”(นางสาวรัชนีวรรณ ดวง
แกว้ บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทศัน์ ไบรทที์วี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 20 พฤษภาคม 2561) 
 4.2.2.2.ความเร็วความเร็วกดดันท าให้ต้องเร่งรีบน าเสนอ 

 บรรณาธิการข่าวออนไลน์หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ระบุว่า ความกดดนัในการแข่งขนัของ
ธุรกิจส่ือท่ีจะตอ้งแข่งกบัเวลาเพื่อแยง่พื้นท่ีข่าวท าให้การตรวจสอบบางคร้ังไม่สามารถท าไดอ้ยา่ง
ครบถว้น  

 “ กำรแข่งขนัของส่ือปัจจุบันมสูีง เพรำะต้องแข่งกับเวลำ อีกท้ังจ ำนวนส่ือและช่องทำง
ส่ือสำรต่ำงๆท่ีเพ่ิมมำกขึน้กถื็อเป็นอุปสรรค ” (นายณัฐพล ทองใบใหญ่ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ 
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ,  การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 31 พฤษภาคม 2561) 

 “ ควำมเร็ว ถือเป็นอิทธิพลต่อกระบวนกำรท ำงำน จึงท ำให้ส่ือมวลชนต้องแข่งขันกับ
เวลำ รีบเร่งหยิบจับประเดน็มำน ำเสนอ เพ่ือดึงดูดควำมสนใจของผู้ชม จนขำดควำมรอบครอบ ขำด
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กำรตรวจสอบเชิงลึก ”(นายณัฐพล ไกรทศั แอดมินข่าวสดออนไลน์, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 30 
พฤษภาคม 2561) 

 บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทศัน์ไบรทที์วีระบุวา่ ส่ือมวลชนในปัจจุบนัไม่ค่อยคดั
กรองขอ้มูลเหมือนสมยัก่อน เพราะปัญหาดา้นการแข่งขนัของส่ือ ความรวดเร็วจึงเขา้มาเป็นปัจจยัท่ี
กดดนั ในการน าเสนอจนท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดบ่อยคร้ัง 

 “ ยอมรับว่ำว่ำทุกวันนีใ้ช้ควำมเร็วในกำรน ำเสนอโดยไม่ตรวจสอบมบ้ีำงบำงส่วน ”
(นางสาวรัชนีวรรณ ดวงแกว้ บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทศัน์ไบรทที์วี, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 20 พฤษภาคม 2561) 
 4.2.2.3.การขาดประสบการณ์และความสามารถในการรู้เท่าทนัข้อมูลข่าวสาร 

 แอดมินข่าวสดออนไลน์ ระบุว่า การขาดประสบการณ์ท างาน วุฒิภาวะของผูส่ื้อข่าวก็
ถือเป็นอุปสรรคส าคญัในการตรวจสอบข่าวลวง  เพราะบางคร้ังไม่สามารถวิเคราะห์เหตุ หรือ 
ตดัสินใจเองได ้

 “ ประเด็นท่ีจะรู้ได้อย่ำงไร ว่ำ ข่ำวน้ันเป็นข่ำวลวง ก็ขึน้อยู่กับกำรตรวจสอบและ
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน เพรำะเร่ืองนีไ้ม่สำมำรถสอนได้ ” (นายณัฐพล ไกรทศั แอดมินข่าวสด
ออนไลน,์ การส่ือสารระหวา่งบุคล, 30 พฤษภาคม 2561) 

 บรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวี  ระบุว่า การขาดประสบการณ์ของ
ผูป้ฏิบติังานเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหก้ารตรวจสอบมีขอ้ผดิพลาด 

 “ เดก็ใหม่ท่ีเพ่ิงเข้ำมำในสำยส่ือยังไม่แขง็แรงมำกพอในกระบวนกำรตรวจสอบข่ำว 
กำรตัดสินใจ ว่ำประเด็นข่ำวน้ันน ำเสนอได้หรือไม่ ”(นางสาวรัชนีวรรณ ดวงแกว้ บรรณาธิการ
บริหาร สถานีโทรทศัน์ไบรทที์วี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 20 พฤษภาคม 2561) 
 
4.3 แนวทางในการแก้ไขภายหลงัเผยแพร่ข่าวลวง 

 แนวทางในการแกไ้ขภายหลงัเผยแพร่ข่าวลวง ขององคก์รส่ือมวลชนทั้ง 4 แห่งโดยมี
กลุ่มตวัอยา่งท่ีระบุวา่เคยน าเสนอข่าวลวง ไดแ้ก่ เดลินิวส์ออนไลน์ ไบรทที์วี ข่าวสดออนไลน์ ซ่ึงได้
ระบุแนวทางท่ีใชใ้นการแกไ้ขท่ีตรงกนั คือ การน าเสนอขอ้มูลใหม่ท่ีถูกตอ้งเพื่อแกไ้ขข่าวเดิม 

 ส่วน ไทยรัฐออนไลน์ นั้ น ระบุว่า ไม่เคยน าเสนอข่าวลวง แต่ก็มีวิ ธีการแก้ไข
ขอ้ผดิพลาด  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 ผูช่้วยหัวหน้าข่าวเวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ออนไลน์ระบุว่า  ท่ีผ่านมาเดลินิวส์ออนไลน์เคยมี
ประสบการณ์ในการเผยแพร่ข่าวลวง กรณีเม่ือปี 2557 ท่ีไดน้ าเสนอข่าว “ เปิดเพจคนมีเพศสัมพนัธ์ุ
กบัสุนขั ” แต่เม่ือน าเสนอไปแลว้กบัพบว่าไม่ใช่ขอ้เท็จจริง จนถูกสังคมวิพากษว์ิจารณ์เร่ืองความ
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น่าเช่ือถือ ซ่ึงหลงัจากทราบขอ้เท็จจริงแลว้ เดลินิวส์ออนไลน์ไดย้อมรับขอ้ผิดพลาดนั้นและกล่าว
ขอโทษ ไปพร้อมๆกบัการลบขอ้มูลออกจากระบบ แลว้ท าการตรวจสอบขอ้เท็จจริงทั้งหมดจาก
หน่วยการท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนจะน าเสนอขอ้มูลข่าว ความคืบหนา้ล่าสุดเพิ่มเติม ว่าแฟนเพจดงักล่าวท่ีมี
การน าเสนอไปก่อนหน้าน้ี ไม่ใช่เพจจริงแต่เป็นการสร้างข้ึนมาโดยกลุ่มคนท่ีมุ่งหวงัทดสอบการ
ตรวจสอบและการคดักรองข่าวของส่ือมวลชน โดยการการน าเสนอข่าวเพิ่มเติมนั้น จะไม่น าลิงค์
ข่าวลวงท่ีเป็นประเด็น มาใส่ในขอ้มูลข่าวท่ีมีการอพัเดทใหม่ เพราะท าให้เป็นการเผยแพร่ข่าวลวง
ไปอีก  

 “  เดลินิวส์เคยผิดพลำดในกำรน ำเสนอข่ำวลวง เน่ืองจำกกำรตรวจสอบท่ีไม่ดีพอจึง
ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงควำมน่ำเช่ือถือขององค์กร เหตุกำรณ์น้ันถือเป็นเรียนคร้ังส ำคัญ แต่
เดลินิวส์กย็อมรับและขอโทษกับข้อผิดพลำดท่ีเกิดขึน้ ”(นายภาณุพงศ ์ส่องสว่าง ผูช่้วยหวัหนา้ข่าว
เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ออนไลน์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 30 พฤษภาคม 2561) 

 เช่นเดียวกบั บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทศัน์ ไบรท์ทีวี ก็ยอมรับว่าในอดีตเคย
น าเสนอข่าวลวง แต่ผูใ้ห้สัมภาษณ์จ าไม่ไดว้่าเป็นกรณีใด ซ่ึงเหตุการณ์นั้นเกิดจากการตรวจสอบท่ี
เป็นสนันิษฐานเบ้ืองตน้วา่ขอ้มูลท่ีพบเป็นขอ้เทจ็จริง จึงท าการน าเสนอ แต่ภายหลงักลบัพบวา่ไม่ใช่
ขอ้เทจ็จริง จึงน าเสนอข่าวเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง ณ ปัจจุบนั  

 “ท่ีผ่ำนมำไบรท์ทีวีเคยน ำเสนอข่ำวลวง ซ่ึงเกิดจำกข้อสันนิษฐำนของผู้ ส่ือข่ำวท่ีไม่ดี
พอ ประกอบต้องรีบออกอำกำศจึงต้องน ำเสนอ แต่ภำยหลงัพบว่ำส่ิงท่ีน ำเสนอไปไม่ใช่ข้อเทจ็จริง 
จึงน ำเสนอข้อมลูข่ำวเพ่ิมเติม เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลำดท่ีน ำเสนอไปก่อนหน้ำนี ้” (นางสาวรัชนีวรรณ 
ดวงแกว้ บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทศัน์ ไบรทที์วี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 20 พฤษภาคม 
2561) 

 แอดมินข่าวสดออนไลน์ ระบุว่า ท่ีผา่นมาข่าวสดออนไลน์ถูกปลอมเวบ็ไซต ์และแฟน
เพจบ่อยคร้ัง จึงจัดทีมท าเว็บไซต์รักษาความปลอดภัยโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ตรวจสอบและเฝ้าระวงั ส่วนท่ีผา่นมาส าหรับข่าวสดออนไลน์นอ้ยมากท่ีจะน าเสนอข่าวลวง แต่หาก
พบว่ามีการน าเสนอไปแลว้ เบ้ืองตน้ก็จะท าการระงบั และลบข่าวนั้นทนัที พร้อมกบัลงประกาศขอ
โทษผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบกบัข่าวนั้น เพื่อใหค้วามบริสุทธ์ิใจวา่ บุคคลนั้นไม่ไดก้ระท าผดิจริงๆ  

 “ เม่ือรู้ว่ำประเด็นข่ำวท่ีน ำเสนอไม่ใช่ข้อเท็จจริง แต่เป็นข่ำวลวง เบื้องต้นข่ำวสด
ออนไลน์จะท ำกำรลบข่ำวออกจำกระบบทันที  ”(นายณัฐพล ไกรทศั แอดมินข่าวสดออนไลน์, การ
ส่ือสารแบบบุคล, 30 พฤษภาคม 2561) 

 บรรณาธิการข่าวออนไลน์ หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ ระบุว่า ตั้งแต่ท่ีเขา้มาดูแลไทยรัฐไม่
เคย น าเสนอข่าวลวง แต่มีบางคร้ังเท่านั้ นท่ีขอ้เท็จจริงในข่าวเปล่ียนไป นโยบายของไทยรัฐ
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ออนไลน์ จะเสนอขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นความคืบหนา้ล่าสุดเพิ่มเติม หรือเปิดพื้นท่ีใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ไดแ้กไ้ขขอ้มูลนั้น โดยไม่ท าการลบขอ้มูลเก่า และในระบบยงัคงมีขอ้มูลท่ีผดิพลาด  

 “ ไทยรัฐออนไลน์ไม่เคยลงข่ำวลวง แต่มีเพียงบำงคร้ังท่ีข้อเท็จเปลี่ยนไป ซ่ึงตำม
นโยบำยแล้วจะไม่ลบข่ำวเก่ำออกจำกระบบ แต่จะน ำเสนอข้อเทจ็จริงควำมคืบหน้ำล่ำสุด หรือเปิด
พืน้ท่ีให้ผู้มส่ีวนเกี่ยวข้องได้แก้ไขข้อมลูท่ีผิดพลำดน้ัน  ”(นายณฐัพล ทองใบใหญ่ บรรณาธิการข่าว
ออนไลน์ หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, การส่ือสารส่วนบุคคล, 31 พฤษภาคม 2561) 

 ฉะนั้น แนวทางการแกไ้ขภายหลงัเผยแพร่ข่าวลวงของส่ือมวลชนไทยในยคุดิจิทลั จึงมี
ดว้ยกนั 3 วิธี ดงัน้ี  

1.การน าเสนอข้อมูล ข่าวท่ีมีการตรวจสอบอย่างถ่ีถ้วนแล้วเพิ่มเติม เพื่อแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดของข่าวก่อนหนา้น้ี 

2.การลบข่าวและพร้อมกล่าวขอโทษกบัขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 
3.การน าเสนอข่าวใหม่ก็จะหลีกเล่ียงการน าลิงค์ข่าวปลอมไปน าเสนอในข่าวเพื่อ

ป้องกนัการแพร่กระจายของข่าวลวง   
 
4.4 แนวทางการส่งเสริมบทบาทองค์กรส่ือในการตรวจสอบข่าวลวงในยุคดิจิทลั 
 จากการสัมภาษณ์แนวทางการส่งเสริมบทบาทองค์กรส่ือในการตรวจสอบข่าวลวง 
แบ่งออกเป็น 2 ประเดน็ 
 4.4.1.บทบาทองคก์รส่ือในมุมมองนกัวชิาการและสมาคมวิชาชีพส่ือ 

4.4.2.แนวทางการส่งเสริมบทบาทองคก์รส่ือในการตรวจสอบข่าวลวงในยคุดิจิทลั ซ่ึง
มีขอ้มูลจาก 2 มุมอง คือ องคก์รส่ือมวลชน และนกัวิชาการและสมาคมวิชาชีพส่ือ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 4.4.1.บทบาทองค์กรส่ือในมุมมองนักวชิาการและสมาคมวชิาชีพส่ือ 
 นักวิชาการและสมาคมวิชาชีพส่ือมวลชน มีมุมมองต่อบทบาทการหน้าท่ีองค์กร

ส่ือมวลชนในการตรวจสอบข่าวลวง ท่ีในปัจจุบนัแตกต่างไปจากอดีต ใน 2 ขอ้ดงัน้ี  
 1.การท่ีองค์กรส่ือมวลชนท างานแข่งขนักับเวลาจนบางคร้ังไม่สามารถตรวจสอบ
แหล่งตน้ทางขอ้มูลได ้จึงเลือกน าเสนอตามขอ้มูลท่ีปรากฏขณะนั้น 

2.การแกไ้ขภายหลงัเผยแพร่ข่าวลวง 
 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.การท่ีองค์กรส่ือมวลชนท างานแข่งขนักับเวลาจนบางหลงัไม่สามารถตรวจสอบ

แหล่งตน้ทางขอ้มูลได ้จึงเลือกน าเสนอตามขอ้มูลท่ีปรากฏ ขณะนั้น 
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 นกัวิชาการและสมาคมวิชาส่ือมวลชน มองว่า บทบาทหนา้ท่ีส่ือในปัจจุบนัการท างาน
ยงัไม่เพยีงพอ และไม่ถูกตอ้ง ในกรณีท่ีไม่สามารถตรวจสอบตน้ทางแหล่งขอ้มูลได ้แต่ดว้ยความเร่ง
รีบท่ีจะตอ้งน าเสนอจึงเลือกน าเสนอไปตามส่ิงท่ีปรากฏ ขณะนั้น แต่หน้าท่ีในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงสู่ประชาชน คือ บทบาทหน้าท่ีท่ีส่ือมวลชนพึงกระท า เพราะผูรั้บสารก็เช่ือขอ้มูลท่ี
ส่ือมวลชนน าเสนออกไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 อาจารยพ์ิจิตรา ซึกาโมโตะ มองว่า การตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ไม่ไดแ้ต่เลือกท่ีจะ
น าเสนอเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง แมจ้ะเขา้ใจการท างานบนส่ือออนไลน์ว่า องคก์รส่ือมวลชนใดเร็ว
ท่ีสุดจะได้คลิกเบท ได้ยอดไลค์ ยอดการเขา้ชม แต่ความเร็วไม่ใช่ส่ิงส าคญัท่ีสุด ความถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด จึงไม่อยากให้ส่ือแข่งขนักนัท่ีความเร็ว เพราะส่ือมวลชนมีหนา้ท่ีหา
ข่าว คนทัว่ไปเช่ือในกระบวนการท างานและหนา้ท่ี เพราะฉะนั้นปมค้วามเร็วจะมีความส าคญัแต่ก็
เป็นผลไดร้ะยะสั้นเพียงเท่านั้น ส่ือมวลชนจึงควรตรวจสอบใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และรอบดา้นก่อน
น าเสนอ 

 “ ควำมเร็วไม่ใช่ส่ิงส ำคัญท่ีสุด ควำมถูกต้องน่ำเช่ือถือเป็นส่ิงท่ีส ำคัญท่ีสุด ฉะน้ัน 
ควำมเร็วมส่ีวนส ำคัญแต่ได้ผลระยะส้ัน ส่ือจึงต้องตรวจสอบให้รอบด้ำน ”(อาจารยพ์ิจิตรา ซึกาโม
โตะ อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 7มิถุนายน 
2561) 

 อาจารยเ์จษฎา เด่นดวงบริพนัธ์ มองว่า ตั้งแต่เร่ิมมีทีวีดิจิทลั กระบวนการตรวจสอบคดั
กรองข่าวเร่ิมมีบทบาทมากข้ึนเร่ือยๆ และยิ่งมีการแข่งขนัสูง มีผูช้ม สปอนเซอร์ เขา้มามีบทบาท
เป็นปัจจยัในการน าเสนอ การรายงานข่าวจึงมีพื้นท่ีมากข้ึน มีการรายงานข่าวแทบจะทุกชั่วโมง 
รวมถึงข่าวด่วน แต่ความไวกย็งัสู้ข่าวในส่ือสังคมไม่ได ้แต่เลือกท่ีจะน าเสนอแลว้แกไ้ขขอ้ผดิพลาด
ภายหลงั หรือไม่ลบขอ้มูลท่ีน าเสนอผิดพลาดไปก่อนหน้าออก เป็นเร่ืองท่ีส่ือมวลชนไม่ควรพึง
ปฏิบติั เพราะขอ้มูลท่ีถูกใส่ลงไปในระบบอินเตอร์เน็ตไม่มีทางหายและสามารถถูกคน้พบไดเ้สมอ 

 “ ปัญหำคือกำรส่งข่ำวออกไปโดยไม่มีกำรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง บ่อยคร้ังเป็น
ข่ำวท่ีรับฟังมำถ้ำเกิดเป็นข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องสำมำรถแก้ไขได้ในภำยหลัง หรือไม่ลบข้อมูลท่ี
ผิดพลำดแต่อะไรท่ีใส่ไปในโซเชียลเนต็เวิร์คไม่มทีำงหำยออกไป กำรปฏิบัติดังกล่ำวจึงเป็นส่ิงท่ีไม่
ควรท ำ ” (อาจารยเ์จษฎา เด่นดวงบริพนัธ์ อาจารยภ์าควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั,การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 8 มิถุนายน 2561) 

 นายพีรพลอนุตรโสตถ์ิ มองว่า ตามหนา้ท่ีของส่ือมวลชนตอ้งน าเสนอแต่เร่ืองจริง การ
ตรวจสอบแหล่งตน้ทางขอ้มูลไม่ได้แลว้น าเสนอ จึงไม่สอดคลอ้งกับหลกัการน าเสนอข่าวไม่
สมเหตุสมผล เพราะอยา่งนอ้ยการไดม้าของแต่ละข่าวจะตอ้งมีการรับรองโดยบุคคลท่ีเช่ือถือได ้
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 “ ส่ือมวลชนต้องน ำเสนอแต่เร่ืองจริง แต่ข้อมลูท่ีไม่ร็ว่ำจริงหรือไม่แต่ปรำกฏขึน้มำก็
น ำเสนอจึงไม่ค่อยสอดคล้องกับหลกักำรน ำเสนอข่ำว เพรำะอย่ำงน้อยต้องมกีำรรับรองโดยใครสัก
คนท่ีเช่ือถือได้  ” (นายพีรพลอนุตรโสตถ์ิ ผูส่ื้อข่าวส านกัข่าวไทย อสมท. และผูด้  าเนินรายการชวัร์
ก่อนแชร์,การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มิถุนายน 2561) 

 นายกา้วโรจน์ สุตาภกัดี  มองว่า ทุกขอ้มูลบนส่ือออนไลน์สามารถตรวจสอบได ้แต่
หากมองในมุมท่ีตอ้งน าเสนออย่างเร่งรีบ คือการเอาเรทต้ิงเขา้มาเป็นตวัก าหนด แลว้น าเสนอข่าว
เบ้ืองตน้ออกไป ส่ือมวลชนส านกันั้นๆมีการติดตามขอ้มูลเพิ่มเติมหรือไม่ หรือเป็นแค่การดยนหิน
ถามทาง จุดพลุไปแลว้กระแสท่ีไดรั้บไม่เป็นท่ีน่าพอใจ หรือ สนใจของผูรั้บสารก็จะไม่น าเสนอ  
ยกตวัอย่าง การรายงานข่าว งอ้แฟนแลว้ยิงแฟน มีคนเห็นตุการณ์ ส่ือมวลชนยงัไปสัมภาษณ์ถ่าย
หน้าพยานมาให้ เห็นแล้วมาน าเสนอไม่ใช่เ ร่ืองท่ีถูกต้อง เพราะไม่ส านักท่ีน าเสนอจะถูก
วิพากษว์ิจารณ์ แต่เพื่อร่วมวิชาชีพกจ็ะถูกเพง่เลง็เหมารวมวา่มีพฤติกรรมเช่นเดียวกนัทั้งหมด 

 “ ไม่มีทำงท่ีทุกข้อมูลในส่ือออนไลน์จะเช็คข้อมูลไม่ได้ แต่หำกต้องน ำเสนอโดยเอำ
เรทติง้มำเป็นตัวก ำหนด ต้องถำมว่ำ มีกำรติดตำมต่อในช่วงเยน็หรือไม่ ” (นายกา้วโรจน์ สุตาภกัดี  
นายกสมาคมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มิถุนายน 2561) 

 2.การแกไ้ขภายหลงัเผยแพร่ข่าวลวง  
 นักวิชาการและสมาคมวิชาส่ือมวลชน มองว่า เม่ือส่ือมวลชนน าเสนอขอ้มูลท่ีไม่ใช่

ขอ้เท็จจริงแลว้ แลว้น าเสนอขอ้มูลข่าวใหม่เขา้ไปเพิ่มเติมโดยท่ีไม่ลบข่าวเก่าออกจากระบบเป้น
เร่ืองท่ีไม่ควรกระท า เพราะการท่ีไม่ลบขอ้มูลท่ีผิดพลาดออกไปถือเป็นการสนับสนุนในการ
เผยแพร่ข่าวลวงใหแ้พร่กระจายมากข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 อาจารยพ์ิจิตรา ซึกาโมโตะ เห็นวา่ ส่ือมวลชนท่ีน าเสนอขอ้มูลท่ีไม่จริงควรลบออกจาก
ส่ือออนไลน์เพราะ ขอ้มูลในโลกออนไลน์ เปรียบเสมือนรอยสกัทางดิจิทลัท่ีไม่มีวนัลบออก  ฉะนั้น
อะไรกต็ามท่ีผดิพลาดจะตอ้งด าเนินการแกไ้ข และลบออกจากระบบ เพื่อฟ้องกนัการเป้นขอ้มูลขยะ 
หรือถูกบุคคลข้ึนมาใหม่ แลว้ส่ือมวลชนจะตอ้งกลบัไปตรวจสอบขอ้มูลอีกคร้ัง 

 “ ส่ิงท่ีอยู่ในออนไลน์ เหมือนรอยสักทำงดิจิทัล ท่ีลบไม่ออก อะไรท่ีผิดพลำดให้ลบ 
เพ่ือป้องกันกำรเป็นข้อมลูขยะ หรืออำจมคีนขดุใหม่ท ำให้ต้องกลบัไปตรวจสอบอีกคร้ัง ”( อาจารย์
พิจิตรา ซึกาโมโตะ อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7
มิถุนายน 2561) 

 นายพีรพล อนุตรโสตถ์ิ ตั้งค  าถามวา่เหตุใดส่ือจึงไม่ลบขอ้มูลท่ีผดิพลาดออกจากระบบ 
เพราะเม่ือข่าวถูกน าเสนอออกไปมีกลุ่มคนท่ีไดรั้บผลกระทบไปแลว้ หากมาท าการแกไ้ขขอ้ถูกตอ้ง
ในภายหลงัเทคดนโลยใีนปัจจุบนัไม่สามารถติดตามแกไ้ขความคิดของบุคคลท่ีเขา้ใจขอ้มูลท่ีผดิได ้
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หรือ ไม่สามารถส่งต่อขอ้มูลท่ีผูรั้บสารเคยอ่านแลว้มีการแกไ้ขสะสามารถส่งไปถึงเพื่อแกไ้ขความ
เขา้ใจผดิได ้

 “ ท ำไมถึงไม่ลบข่ำวน้ัน เพรำะกำรน ำเสนอตำมข้อมลูท่ีปรำกฏส่งผลกระทบต่อบุคคล 
เพรำะหำกมีกำรลงแก้ไขข้อมูลไปแล้ว เทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สำมำรถแก้ควำมคิดท่ีคนเข้ำใจผิด
ได้ ” (นายพีรพล อนุตรโสตถ์ิ ผูส่ื้อข่าวส านกัข่าวไทย อสมท. และผูด้  าเนินรายการชวัร์ก่อนแชร์,
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มิถุนายน 2561) 

 อาจารยเ์จษฎา เด่นดวงบริพนัธ์ มองว่า การรายงานไปตามขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏของ
ส่ือมวลชน เป็นเร่ืองท่ีไม่ควรท าแต่เม่ือท าไปแล้ว กองบรรณาธิการข่าวจะต้องมีขั้นตอนการ
ตรวจสอบข่าวลวงท่ีเขม้ขน้มากกวา่ท่ีผา่นมา  

 “ กองบรรณำธิกำรข่ำวต้องเข้มข้นในกำรตรวจสอบข่ำวมำกกว่ำเดิม ” (อาจารยเ์จษฎา 
เด่นดวงบริพนัธ์ อาจารยภ์าควิชาชีววิทยา ,การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 8 มิถุนายน 2561 ) 

 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,การส่ือสารแบบบุคคล, 8 มิถุนายน 2561 
 นายกา้วโรจน์ สุตาภกัดี  มองว่า ส่ือมวลชนควรมีความรับชอบในการน าเสนอข่าวโดย

หากพบว่ามีข้อผิดควรท่ีจะท าการแก้ไข หรือกล่าวค าขอโทษ ในทางกลับกันก็มองว่าการท่ี
ส่ือมวลชนไม่ลบขอ้มูลท่ีผิดพลาดนั้นออก สะทอ้นให้เห็นว่า ในยุคปัจจุบนัคนมีสินคน้ทดแทน
เลือกเสพส่ือได ้การจะท าใหผู้รั้บสารสนใจตอ้งใชเ้วลา เพราะฉะนั้น ส่ือเก่าถา้ไม่ปรับเปล่ียนกต็าย 

 “ ส่ือมวลชนควรมคีวำมรับผิดชอบ ”(นายกา้วโรจน์ สุตาภกัดี  นายกสมาคมผูผ้ลิตข่าว
ออนไลน์, การส่ือสารส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มิถุนายน 2561) 

4.4.2 แนวทางการส่งเสริมบทบาทองค์กรส่ือในการตรวจสอบข่าวลวงในยุคดิจิทลั 
 ขณะเดียวกนั จากการสัมภาษณ์ส่ือมวลชน นกัวิชาการและสมาคมวิชาส่ือมวลชนเพื่อ

สอบถามแนวทางการส่งเสริมบทบาทการท าหนา้ท่ีขององคก์รส่ือในการตรวจสอบข่าวลวงแบ่งเป็น
2 มุมมอง ดงัน้ี  

 มุมมององค์กรส่ือมวลชน 
  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล 4 แห่ง มองว่าส่ิงท่ีจะช่วยให้ส่ือมวลชนสามารถท าการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงก่อนน าเสนอ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบไปดว้ย 2 ประเดน็ ดงัน้ี  
   1.1.การท างานร่วมกนัระหว่างส่ือมวลชน สมาคมส่ือทุกแขนง และหน่วยงานของ

รัฐบาล  
จะตอ้งร่วมกนัในการท าหน้าท่ีตรวจสอบขอ้มูลขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏในส่ือออนไลน์ก่อน

น าเสนอไปยงัประชาชน  ในลกัษณะท่ีส่ือมวลชนจะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการคดักรองตรวจสอบและ
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เฝ้าดูแลส่ือดว้ยกนัเอง โดยตอ้งมีหน่วยงานของรัฐท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละดา้น เป็นตวั
ช่วยในการสนบัสนุนขอ้มูล เพื่อใหก้ารตรวจสอบข่าวไดข้อ้เทจ็จริง 

ไทยรัฐออนไลน์ระบุวา่ ปัจจุบนัไทยรัฐออนไลน์ ท างานร่วมกนักบัสมาคมผูผ้ลิตส่ือ
ออนไลน์ ในการท าหนา้ท่ีช่วยกนัตรวจสอบ ในลกัษณะ เปิดพื้นท่ีใหป้ระชาชนส่งขอ้สงสยัเขา้มา
สอบถาม โดยท่ีส่ือมวลชน และสมาคมส่ือฯ จะท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบ และเฝ้าสงัเกตส่ือดว้ยกนั
เอง วา่ ประเดน็ข่าวท่ีเกิดข้ึนมีการตรวจสอบยนืยนัขอ้เทจ็จริงวา่เป็นข่าวลวง หรือเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริง 
ก่อนสรุปขอ้มูลและน าเสนอไปสู่ประชาชน 

“ ท่ีผ่ำนมำ ไทยรัฐออนไลน์ ได้จับมือกับสมำคมส่ือผู้ ผลิตข่ำวออนไลน์ ในกำร
ตรวจสอบข่ำวลวง โดยท่ีมส่ืีอท่ีเป็นสมำชิกท้ังหมด จะท ำหน้ำท่ีร่วมกันตรวจสอบ ยืนยนั ประเดน็ท่ี
สังคมให้ควำมสนใจ และเผยแพร่ข้อเทจ็จริงท่ีได้ท ำกำรตรวจสอบอย่ำงแน่ชัดแล้วไปยงัประชำชน 
ในลักษณะเปิดพืน้ท่ีให้ประชำชนเข้ำมำสอบถำม และเฝ้ำสังเกตจำกส่ือด้วยกันเอง ”(นายณัฐพล 
ทองใบใหญ่ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, การส่ือสารระหว่างบุคคล,31 
พฤษภาคม 2561) 

สอดคลอ้งกับ ผูช่้วยหัวหน้าข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ท่ีให้ความส าคญักับตวั
องค์กรส่ือท่ีจะต้องรับผิดชอบกับการตรวจสอบคดักรองข่าวให้มากข้ึน โดยท่ีนักข่าวจะต้อง
ไตร่ตรอง และตั้งค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บวา่จริงหรือเทจ็ พร้อมกบัการเทียบเคียงกบัส่ือดว้ยกนั
เอง 

“ กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ กับสมำคมส่ือฯ ร่วมกันท ำงำน เป็นส่ิงท่ีจะช่วยเพ่ิมศักยภำพของ
ส่ือมวลชนในกำรท ำหน้ำท่ีตรวจสอบคัดกรองข่ำวสำร ”(นายภาณุพงศ ์ส่องสว่าง ผูช่้วยหวัหนา้ข่าว
เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ออนไลน์, การส่ือสารระหวา่งคคล, 30 พฤษภาคม 2561) 

เช่นเดียวกบั ข่าวสดออนไลน์ ท่ีมองว่า การร่วมมือกนัระหว่างส่ือมวลชน สมาคมส่ือฯ 
และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญแต่ละดา้น จะเป็นกุญแจส าคญัในการตรวจสอบข่าว
ลวงและช่วยใหต้รวจสอบไดง่้ายมากยิง่ข้ึน  

“ รัฐบำลควรให้หน่วยงำน หรือ กระทรวงต่ำงๆท่ีมีฐำนข้อมูล และองค์ควำมรู้ท่ี
ครอบคลุม ช่วยป้อนข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับประเดน็ท่ีส่ือสงสัย ให้ส่ือสำมำรถท ำหน้ำท่ีในกำร
ตรวจสอบได้ง่ำยขึน้ ”(นายณัฐพล ไกรทศั แอดมินข่าวสดออนไลน์,การส่ือสารระหว่างบุคคล, 30 
พฤษภาคม 2561) 
   1.2.จดัให้มีศูนยร์วมขอ้มูลท่ีสนับสนุนการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลให้กบั
นกัข่าว 
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 ข่าวสดออนไลน์ ระบุว่า การสร้างฐานขอ้มูลในลกัษณะขอ้สังเกตเบ้ืองตน้ในการ
ตรวจสอบข่าวลวง หรือการสร้างเว็บไซต์ศูนย์กลาง จะช่วยให้การท างานของส่ือมวลชน มี
กระบวนการในการตรวจสอบขดักรองข่าวท่ีเร็วข้ึน  แต่จะมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของการน าเสนอข่าว ท่ี
อาจจะไม่มีความหลากหลาย 
 “ การท าศูนยร์วมขอ้มูล  เพื่อรองรับความน่าเช่ือถือ จะช่วยสนบัสนุนการท างานของ
ส่ือ และเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยประกอบการตดัสินใจวา่ จะเลือกหรือไม่เลือกข่าวนั้นมาน าเสนอสู่
สาธารณะ ” (นายณัฐพล ไกรทศั แอดมินข่าวสดออนไลน์, การส่ือสารแบบบุคล,30 พฤษภาคม 
2561) 

 แต่อย่างไรก็ตาม บรรณาธิการบริหารสถานีโทรทศัน์ไบรท์ทีวี  มองว่า การท างาน
ร่วมกบักบัรัฐบาลเป็นส่ิงท่ีดี และรัฐพยายามแกไ้ขปัญหาการตรวจสอบต่างๆท่ีเกิดข้ึนโดยการเรียก
เจา้ของแพลตฟอร์มหารือ  แต่การร่วมมือกนัในการแกไ้ข เกิดข้ึนไดย้าก 
 “รัฐพยำยำมแก้ โดยเรียกกูเกิล เฟซบุ๊กมำหำรือ แต่กย็ำกท่ีจะแก้ไข ยำกท่ีจะเกิดขึน้ ”
(นางสาวรัชนีวรรณ ดวงแกว้ บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทศัน์ ไบรทที์วี, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 20 พฤษภาคม 2561) 

 มุมมองของนักวิชาการและสมาคมวิชาส่ือมวลชน  
 จากการสัมภาษณ์ทั้ง 4 ท่าน มองว่า ส่ิงท่ีเป็นตวัช่วยในการท างานของส่ือมวลชนมีอยู ่

4 วิธี  ประกอบดว้ย 
    1. ระดบัตวับุคลากร  

ตอ้งมีการจดัอบรมทกัษะและสร้างความตระหนักรู้ในเร่ืองความเท่าทนัส่ือ การ
ตรวจสอบ และบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนต่อประชาชน  

   2. กระบวนการท าข่าว  
  ส่ือมวลชนจะตอ้งตรวจสอบตอ้งมากกวา่ 1 แหล่ง แมจ้ะมีการแข่งขนัสูง 

ส่ือมวลชนแลกเปล่ียนประสบการณ์หาแนวทางแกไ้ขและตั้งรับในการตรวจสอบ
ขอ้มูล 

  จดัคนมอนิเตอร์เฉพาะ  
 3.  เคร่ืองมือและฐานขอ้มูลสนบัสนุน 
  จดัท าฐานขอ้มูลวิชาการ  
  จดัท าเคร่ืองมือเทคโนโลยช่ีวยตรวจสอบ 
  เวบ็ไซตใ์หส่ื้อตรวจสอบขอ้เทจ็จริง  
 4. รัฐมีการร่วมมือกบัส่ือ  
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  สนบัสนุนเงินทุน  
  เปิดใหส่ื้อเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็น( Open Data )  
 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
  1.ระดับตัวบุคลากร  
 อาจารยเ์จษฎา เด่นดวงบริพนัธ์ มองว่า แนวทางการส่งเสริมบทบาทหนา้ท่ีขององคก์ร

ส่ือจะตอ้งเร่ิมตั้งแต่สถานบนัการศึกษาท่ีจะตอ้งให้ความรู้เท่าทนัส่ือ ส่วนหน่วยงานก็ควรท่ีจะตอ้ง
จดัอบรมฝึกประสบการณ์ใหก้บัผูส่ื้อข่าวอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการเรียนรู้ดว้ยตวัเองจากในและนอก
สนามข่าว นอกจากน้ี ส่ิงท่ีจะเป็นตวัช่วยในการท างานของส่ือมวลชน จะตอ้งมองยอ้นกลบัไปยงั
บทบาหน้าท่ีส่ือ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีเป็นหลกัปฏิบติั คือ ตอ้งสร้างความตระหนักรู้
ตั้งแต่ตน้ว่า ประเด็นข่าวทุกข่าวแมจ้ะไดม้าจากตวัแหล่งข่าวก็มีสิทธ์ิท่ีอาจจะเป็นข่าวลวงได ้ฉะนั้น 
ส่ือมวลชนจึงตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง รู้จกัสงสยัตามสญัชาตญาณนกัข่าว 

 “ กำรจัดอบรมฝึกฝนอย่ำงต่อเน่ือง จะท ำให้ส่ือมวลชนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ท้ังจำกใน
ลนัอกสนำมข่ำว หรือแม้กระท้ัง กองบรรณำธิกำร เพรำะเม่ือได้ลองทดลองท ำบ่อยคร้ัง จะได้เรียนรู้ 
และหยุดนึกคิดพิจำรณำรำยละเอียดก่อน ไม่ใช่รีบรำยงำนออกไปเลยจนเกิดควำมผิดพลำด และ
ส่ือมวลชนต้องมคีวำมตระหนักรู้ ตั้งแต่ต้นว่ำ ข่ำวทุกข่ำวท่ีได้มำจำกตัวแหล่งข่ำวอำจจะมสิีทธ์ิท่ีจะ
เป็นข่ำวลวงได้ เน่ืองจำกลักษณะข้อเทจ็จริงในกระบวนกำรท ำข่ำวของส่ือมวลชน มักจะเช่ือในตัว
แหล่งข่ำว โดยท่ีไม่สงสัย หรือ ตั้งค ำถำม แต่พอเช่ือแล้วกับรีบน ำเสนอออกไปท้ังท่ีหำกมีกำร
ตรวจสอบเพ่ิมเติมอีก อำจจะพบว่ำ แหล่งข่ำวท่ีให้ข้อมูลกไ็ม่ได้ทรำบข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้กไ็ด้  ” 
(อาจารย์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 8 มิถุนายน 2561) 
 สอดคลอ้งกับ อาจารยพ์ิจิตรา ซึกาโมโตะ ท่ีเห็นพอ้งกันว่า ควรจัดให้มีการอบรม
ผูส่ื้อข่าวใหม่ท่ีเพิ่มเขา้มาในสายวิชาชีพจะ เพื่อให้ทราบถึงขอ้ควรระวงั วิธีการตรวจสอบให้ไดม้า
ซ่ึงขอ้เทจ็จริง ขณะเดียวกนันอกจากผูส่ื้อข่าวใหม่ท่ีจะตอ้งไดรั้บการเรียนรู้ บรรณาธิการข่าวแต่ละ
ส านกักค็วรท่ีจะมาพบปะพดูคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์การท าข่าวลวงร่วมกนั เพื่อช่วยกนัหาแนว
ทางแกไ้ขและตั้งรับ 
 “ กำรฝึกอบรมนักข่ำวใหม่เป็นเร่ืองท่ีทุกส ำนักต้องท ำ เพรำะบำงคนท่ีเข้ำมำเป็น
นักข่ำวอำจจะไม่ได้จบนิเทศศำสตร์ จึงต้องรู้ข้อมูลข้อควรปฏิบัติเบือ้งต้น และนอกจำกกำรอบรม
นักข่ำวใหม่แล้ว อีกกลุ่มท่ีอำจจะไม่ต้องถึงขั้นอบรม แต่ให้คนเหล่ำน้ันมำเจอกัน มำแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ท ำงำนร่วมกันถอดบทเรียน เช่น หำกเจอข่ำวลวงลักษณะแบบนีส่ื้อมวลชนจะต้องท ำ
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อย่ำงไร เพ่ือให้ บรรณำธิกำรข่ำวแต่ละส ำนักได้เรียนรู้ซ่ึงกันละกัน ” (อาจารยพ์ิจิตรา ซึกาโมโตะ 
อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7มิถุนายน 2561) 

 เช่นเดียวกบั นายพีรพลอนุตรโสตถ์ิ ท่ีเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ ส่ือมวลชน จะตอ้งตระหนกั
ถึงบทบาทหนา้ท่ีว่าตวัเองเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อการรับรู้ ความเช่ือ ความคิดของประชาชน 
นอกจากน้ีทุกอย่างท่ีส่ือมวลชนน าเสนอไปยงัช่วยช้ีน าและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของประชาชน
ให้หลงเช่ือ ท าตาม หรือคิดตามได้ ฉะนั้ น หากส่ือมวลชนตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ระมดัระวงัในการตรวจสอบและน าเสนอ ก็จะช่วยในการปฏิบติังานของตวัเอง และสามารถยบัย ั้ง
ข่าวลวงท่ีจะมากระตุน้กระบวนการส่ือข่าวได ้ 

 “ นักข่ำวต้องตระหนักว่ำตวัเองเป็นบคุคลท่ีมคีวำมส ำคัญต่อกำรรับรู้ ควำมคิด ควำม
เช่ือ และชีน้ ำกำรเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของประชำชน หำกตระหนักได้ถึงข้อควรระวังเหล่ำนีก้จ็ะ
ระมดัระวังในกำรน ำเสนอ เพรำะเพียงค ำหน่ึงค ำท่ีหลดุออกไปผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ไม่ว่ำจะตั้งใจหรือ
โดยไม่ต้องใจ ส่ิงน้ันส่งผลกระทบต่อประชำชน รวมถึงควำมน่ำเช่ือถือขององค์กร ” (นายพีรพล
อนุตรโสตถ์ิ ผูส่ื้อข่าวส านกัข่าวไทย อสมท. และผูด้  าเนินรายการชวัร์ก่อนแชร์, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 5 มิถุนายน 2561) 

 2.กระบวนการท าข่าว  
 อาจารยเ์จษฎา เด่นดวงบริพนัธ์ให้ความเห็นกว่า กระบวนการตรวจสอบท่ีส าคญัท่ี

ส่ือมวลชนพึงมีเพื่อพัฒนาศักยภาพและแนวทางส่งเสริมบทบาทขององค์การส่ือ คือ การท่ี
ส่ือมวลชนแต่ละส านักข่าว พยายามแสวงหาแหล่งข่าวท่ีจะใชย้ืนยนัขอ้มูลขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ณ 
ขณะนั้ นให้ได้มากกว่า 1 แหล่ง เพื่อประมวลข้อมูลวิเคราะห์ข้อเท็จจริงว่าข้อมูลท่ีได้รับจาก
แหล่งข่าวเป็นขอ้เทจ็จริงไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ หากเกิดการคดัแยง้จะตอ้งมีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการตรวจสอบเพิ่มข้ึนอีกจนกวา่จะปรากฏขอ้เทจ็จริงท่ีสุด  

 “ ส่ิงส ำคัญท่ีสุดในกระบวนกำรตรวจสอบข่ำวของ ส่ือมวลชนไทยอย่ำมีเพียง 
FirstOpinion แต่จะต้องมี Second Opinion เสมอ หมำยถึงควำมพยำยำมให้ได้แหล่งข่ำวจำกสอง
แหล่ง เพรำะจะท ำให้สำมำรถยืนยันข้อมูลได้เอง ว่ำ ส่ิงท่ีพบเป็นข้อเท็จจริงมำกน้อยแค่ไหน”
(อาจารย์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 8 มิถุนายน 2561) 

 และนอกจากน้ี อาจารยเ์จษฎา เด่นดวงบริพนัธ์ ใหค้วามเห็นว่า ปัจจุบนับทบาทการท า
หนา้ท่ีของส่ือมวลชนเห็นไดช้ดัวา่ยงัไม่เพียงพอ เพราะสถานการณ์ธุรกิจส่ือมีการแข่งขนักนัสูงมาก
ข่าวจึงถูกส่งออกมาโยท่ียงัไม่ไดท้  าการตรวจสอบคดักรอง แต่ละส านกัข่าวจึงตอ้งมีบุคคลเฉพาะใน
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การคอยเฝ้าสงัเกต มอนิเตอร์สถานการณ์ ตรวจเช็คข่าว ท่ีเป็นประเดน็ในส่ือออนไลน์ โดยเม่ือพบวา่
เป็นขอ้มูลเทจ็ท่ีจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือ พฤติกรรมมนุษย ์จะตอ้งรีบลบทนัที  
 “ กำรท ำงำนของส่ือมวลชนในปัจจุบันท่ีมีกำรแข่งขันอย่ำงเข้มข้น ประกอบกับสภำพ
ส่ือสังคมท่ีใครจะโพสต์อะไรเม่ือไหร่กไ็ด้ แต่ละส ำนักจึงควรมีคนคอยมอนิเตอร์ คอยตรวจสอบ
ข่ำว เม่ือพบว่ำข่ำวท่ีเป็นประเดน็สนใจของประชำชน แต่เป็นข้อมูลเทจ็ต้องรีบระงับยับยั้งและลบ
ข้อมูลน้ันทันที ” (อาจารยเ์จษฎา เด่นดวงบริพนัธ์ อาจารยภ์าควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 8 มิถุนายน 2561) 

 ขณะท่ี อาจารยพ์ิจิตรา ซึกาโมโตะ ท่ีให้ความเห็นว่า ส่ือมวลชนจะตอ้งรู้ประเภทของ
ขอ้มูล หรือแหล่งข่าวท่ีตอ้ง ไม่ใช่เพียงพิจารณาจากยอดกดไลค ์กดแชร์แลว้หยบิมาน าเสนอ เพราะ
ความเร็วไม่ใช่ส่ิงส าคญัท่ีสุด เพราะบุคคลยงัตอ้งการความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือเป็นส าคญั ฉะนั้น 
การตรวจสอบขอ้มูลมากกวา่หน่ึงแหล่ง การสมัภาษณ์ หรือความเห็นของคน เอกสาร หรือขอ้มูลเชิง
ดาตา้ ( data ) เป็นส่ิงท่ีส่ือมวลชนควรพึงปฏิบติั เพราะจะท าผูรั้บสารไดรั้บขอ้มูลขอ้เทจ็จริงท่ีรอบ
ดา้น 

 “ กำรตรวจสอบข้อมลูจำกหลำยๆแห่ง และกำรพยำยำมท ำควำมรู้จักกับแอพพลิเคช่ันท่ี
ช่วยตรวจสอบข่ำวลวง จะช่วยส่งเสริมบทบำทกำรท ำหน้ำท่ีของส่ือมวลชนท่ีดีได้ อีกท้ัง ผู้ รับสำร
เองก็จะได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนรอบด้ำน ”(อาจารยพ์ิจิตรา ซึกาโมโตะ อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7มิถุนายน 2561) 

 3.เคร่ืองมือและฐานข้อมูลสนับสนุน 
 อาจารย์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ให้ความเห็นว่า การจัดท าฐานข้อมูล (list)รวม 

นักวิชาการ เป็นเร่ืองส าคญั เพราะบางคร้ังประเด็นข่าวท่ีเป็นกระแสแต่ส่ือมวลชนกบัไม่รู้ว่าตอ้ง
สมัภาษณ์ใคร เพื่อใหต้รงกบัขอ้มูลและไดข้อ้เทจ็จริงมากท่ีสุด 
 “ ต้องมีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลนักวิชำกำร เพ่ือรวบรวมนักวิชำกำรแต่ละแขนงในกำร
ตอบข้อสงสัยประเดน็ต่ำงๆท่ีเกิดขึน้แก่ส่ือมวลชน เพรำะในบำงคร้ังส่ือเองกไ็ม่รู้ว่ำจะสัมภำษณ์ใคร 
ให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกับประเด็นท่ีก ำลังเกิดขึน้ ”(อาจารยเ์จษฎา เด่นดวงบริพนัธ์ อาจารยภ์าควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 8 มิถุนายน 2561) 

 ในขณะท่ีอีก 3 ท่าน เห็นวา่ยงัมีขอ้กงัวลวา่ การจดัท าฐานขอ้มูลนกัวิชาการจะไม่
สอดคลอ้งกบั ธุรกิจส่ือท่ีมีการแข่งขนั เพราะจะมีขอ้ติดขดัในเร่ืองการจดัสรรขอ้มูลและการให้
เครดิตส านกัข่าวท่ีเป็นผูต้รวจสอบไดเ้ป็นคนแรก 

 นายกา้วโรจน์ สุตาภกัดี  นายกสมาคมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์ระบุว่า  ภายหลงัท่ีมีการ
ถกเถียงเร่ืองข่าวลวงท่ีเขา้ไปมีบทบาท ในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เม่ือปี 2559 
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ท าให้ทุกประเทศให้ความส าคญัและหาทางออก ซ่ึงสมาคมผูผ้ลิตส่ือออนไลน์ไดเ้ร่ิมสร้างเวบ็ไซต ์
ตั้งแต่ปลายปี 2560 และเร่ิมเปิดใชง้านเม่ือเดือนเมษายนท่ีผา่นมา (เมษายน 2561) ส าหรับการท างาน
ของ www.sonp.or.thนั้นจะเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของส านักข่าว กว่า 20 ส านักท่ีเป็น
สมาชิก ในการช่วยกนัตรวจสอบข่าวนั้นๆท่ีประชาชน หรือแมก้ระทัง่ตวันกัข่าวเองเขา้มาหาขอ้มูล 
โดยหากข้อมูลใดท่ีย ังไม่มีการตรวจสอบยืนยัน ค  าค้นหาจะถูกส่งต่อผ่านอีเมล์ไปยัง กอง
บรรณาธิการข่าวท่ีเป็นสมาชิกเวบ็ไซต ์sonp ทนัที แต่ก็จะติดขอ้จ ากดัเลก็นอ้ยว่าเม่ือขอ้มูลท่ีส่งเขา้
ไปส่ือจะตระหนกั (aware) ในการเปิดรับเพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลแจง้เตือนนั้นหรือไม่ 

 

 
 
ภาพที ่4.2 ภาพเวบ็ไซตท่ี์สมาคมผูผ้ลิตส่ือออนไลน์จดัท าเพื่อตรวจสอบข่าวลวง 
 
ที่มา:  http://www.sonp.or.th/ 

 
 “ ท่ีผ่ำนมำสมำคมผู้ผลิตส่ือออนไลน์ได้สร้ำงเวบ็ไซต์เพ่ือนตรวจสอบข่ำวลวงขึน้มำ 

โดยเพ่ิงสร้ำงเสร็จไปเม่ือเดือนเมษำยน ขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงขอทุนสนับสนุนเพ่ือด ำเนินกำร เพ่ือให้
ส ำนักข่ำวท่ีเป็นสมำชิก และช่วยกันตรวจสอบได้รับผลตอบแทนในกำรท ำงำน ส่วนกำรใช้งำน
เวบ็ไซต์ผใ็ช้ สำมำรถพิมพ์ข้อมูลท่ีต้องกำรในช่องค้นหำ กจ็ะมีข่ำวของแต่ละส ำนักปรำกฏ แต่หำก
ข่ำวไหนยงัไม่ม ีข้อมลูข่ำวนั้นๆ จะถกูส่งต่อผ่ำนอีเมล์ไปยงั บรรณำธิกำรข่ำวทุกส ำนักท่ีเป็นสมำชิก 
www.sonp.or.thทันท่ีเพ่ือท ำกำรตรวจสอบ ”(นายกา้วโรจน์ สุตาภกัดี  นายกสมาคมผูผ้ลิตข่าว
ออนไลน์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มิถุนายน 2561) 

http://www.sonp.or.th/
http://www.sonp.or.th/
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 4.รัฐมีการร่วมมือกบัส่ือ  
 อาจารยพ์ิจิตรา ซึกาโมโตะ ให้ความเห็นว่า ส่ือมวลชนจะตอ้งมีเคร่ืองมือช่วยในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบข่าวลวงว่าประเด็นท่ีเกิดการถกเถียงวิพากษว์ิจารณ์และไดรั้บความสนใจ
จากประชาชนเป็นเร่ืองจริงหรือข่าวลวง โดยการสร้างเคร่ืองมือน้ี จะตอ้งเป็นการใชเ้งินกองทุนจาก
รัฐบาล หรือหน่วยงานท่ีเป็นอิสระจากรัฐ แลว้ใหฝ่้ายวิศวกรรม ช่วยออกแบบโปรแกรมในการสร้าง
เคร่ืองมือเพื่อตรวจสอบข่าวลวงข้ึนมา  แต่ก็ยงัมีขอ้กงัวลว่า เคร่ืองมือช้ินน้ีจะออกมาในรูปแบบใด 
ใช้กระบวนการใดตรวจสอบ หรือ จะเป็นในลกัษณะเปิดเผยฐานขอ้มูล (open data)โดยให้สิทธิ
ผูส่ื้อข่าวในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลนั้น 
 “ ส่ือมวลชนไทยควรมีเคร่ืองมือท่ีจะช่วยเหลือในกำรตรวจสอบคัดกรองข่ำวลวง ซ่ึง
อำจจะเป็นลักษณะใช้เงินกองทุนจำกรัฐหรือหน่วยงำนอิสระ หรือในลักษณะท่ีรัฐบำลยอมเปิดเผย
ข้อมูลต่อบำงอย่ำงท่ีจ ำเป็นส่ือมวลชน”(อาจารยพ์ิจิตรา ซึกาโมโตะ อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7มิถุนายน 2561) 

 สอดคลอ้งกบั นายพีรพลอนุตรโสตถ์ิ ท่ีใหค้วามเห็นวา่ การท างานของส่ือมวลชนใน
การตรวจสอบขอ้มูลขอ้เทจ็จริงใหเ้กิดความรวดเร็วถูกตอ้งรอบดา้น นั้น จะตอ้งมีเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบท่ีดี เช่น เคร่ืองมือน้ีจะตอ้งสามารถตรวจหาแหล่งท่ีมาของ รูปภาพและวดีิโอท่ีปรากฏใน
ส่ือออนไลน์ขณะนั้น ไดท้นัที แต่มีขอ้จ ากดัท่ีวา่ ข่าวลวง หรือ Fake News  มีหลายลกัษณะฉะนั้น
การสร้างเคร่ืองมือต่างๆข้ึนนั้น กจ็ะมีขอ้ควรค านึงถึง แต่ละรูปแบบ เน้ือหาของข่าวลวงท่ีแตกต่าง
กนัออกไป  

 นอกจากการสร้างเคร่ืองมือข้ึนมาเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมบทบาทขององคก์รส่ือแลว้ 
การร่วมมือกนักบัรัฐบาล ในเชิงการจดัสรรขอ้มูลขอ้เทจ็จริง เปิดพื้นท่ีใหส่ื้อมวลชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูล
ท่ีจ าเป็นโยท่ีไม่ละเมิดความมัน่คง เพราะการเขา้ถึงขอ้มูลขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งรวดเร็วท่ีสุดเป็นกญุแจ
ส าคญัของการแกไ้ขปัญหาข่าวลวง 

 “ ปัจจุบันกำรสร้ำงข้อมลูมจี ำนวนมำก เช่นเดียวกับชนิดของส่ือ ส่ือมวลชนจึงควร
สร้ำงเคร่ืองมือท่ีจะเป็นตัวช่วยในกำรตรวจสอบประเดน็กระแสสังคม ภำพข่ำว คลิปวิดีโอได้
ในทันที อีกท้ังกำรร่วมมือกบัรัฐในกำรเปิดพืน้ท่ีให้ส่ือเข้ำถึงแหล่งข้อมลูท่ีจ ำเป็นได้อย่ำงรวดเร็ว 
ถือเป็นกญุแจส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำข่ำวลวง ”(นายพรีพลอนุตรโสตถ์ิ ผูส่ื้อข่าวส านกัข่าวไทย 
อสมท. และผูด้  าเนินรายการชวัร์ก่อนแชร์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มิถุนายน 2561) 

 ฉะนั้น ส่ือมวลชน นกัวิชาการและสมาคมวิชาชีพส่ือ จึงเห็นตรงกนัว่าควรมีแนวทาง
ในการส่งเสริมบทบาทองคก์รส่ือในการตรวจสอบข่าวลวง โดยสามารถสรุปได ้4 วิธี ดงัน้ี 1.ระดบั
ตัวบุคลากร ต้องมีการจัดอบรมทักษะและสร้างความตระหนักรู้ในเร่ืองความเท่าทันส่ือ การ
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ตรวจสอบ และบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน 2.กระบวนการท าข่าว ส่ือมวลชนจะตอ้งตรวจสอบ
ตอ้งมากกว่า 1 แหล่ง แมจ้ะมีการแข่งขนัสูงตอ้งแลกเปล่ียนประสบการณ์หาแนวทางแกไ้ขและตั้ง
รับในการตรวจสอบขอ้มูลรวมถึงจดัคนมอนิเตอร์เฉพาะ 3.เคร่ืองมือและฐานขอ้มูลสนับสนุน
จะตอ้งจดัท าฐานขอ้มูลวิชาการ เคร่ืองมือเทคโนโลยีช่วยตรวจสอบและเวบ็ไซตใ์ห้ส่ือตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง 4.รัฐมีการร่วมมือกบัส่ือ ในการสนบัสนุนเงินทุน และเปิดให้ส่ือเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็น ( 
Open Data ) 

 โดยมีประเด็นน่าสนใจท่ีส่ือมวลชน นักวิชาการและสมาคมวิชาชีพส่ือ  เห็นพอ้งกนั
อย่างชัดเจน คือ ระดับตวับุคลากรส่ือมวลชน ท่ีส่ือมวลชนมองว่าตวัเองตอ้งมีบทบาทในการ
ตรวจสอบ เช่นเดียวกบันกัวิชาการก็มองว่า ส่ือตอ้งมีหนา้ท่ีมีบทบาทในการตรวจสอบข่าว เพราะ
ส่ือมีอิทธิพลต่อประชาชนอย่างมาก แต่ตวัช่วยท่ีจะสามารถส่งเสริมบทบาทองค์กรส่ือในการ
ตรวจสอบข่าวลวงได ้และเห็นเด่นชดัมากท่ีสุด คือ การท างานร่วมกนัระหว่าง องคก์รส่ือมวลชน 
สมาคมวิชาชีพส่ือ และหน่วยงานของรัฐ  เช่น องค์กรส่ือมวลชนและสมาคมวิชาชีพส่ือ จะตอ้ง
ร่วมกนัจดัฐานขอ้มูล สร้างเวบ็ไซตใ์นการตรวจสอบข่าวซ่ึงในปัจจุบนักมี็การร่วมมือกนัในเบ้ืองตน้
แลว้ ส่วนรัฐบาลจะตอ้งให้ความร่วมมือในแง่การสนับสนุนเงินทุนและเปิดให้ส่ือเขา้ถึงขอ้มูลท่ี
จ าเป็น (Open Data )ให้ส่ือไดเ้ขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วเพื่อน าเสนอขอ้เทจ็จริงสู่สาธารณะ
(ดูภาพท่ี 4.3) 
 

 
ตารางที่ 4.3 แนวทางการส่งเสริมบทบาทองคก์รส่ือในการตรวจสอบข่าวลวง  



 
 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษา วิจยั เร่ือง “ การตรวจสอบข่าวลวงของส่ือมวลชนไทยในยคุดิจิทลั ” เป็นการ
ศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มองคก์รส่ือมวลชนท่ีเคยปลอมแปลงแฟนเพจ
เฟซบุ๊กเวบ็ไซตแ์ละน าขอ้มูลจากส่ือออนไลน์มาสร้างเป็นประเด็นข่าว 4 คน และกลุ่มนกัวิชาการ 
หรือ สมาคมวิชาชีพส่ือ  4 คนเพื่อตอบปัญหาวิจยัดงัต่อไปน้ี  

1. องคก์รส่ือมวลชนมีกระบวนการในการคดัเลือกข่าวจากส่ือออนไลน์  
2. องคก์รส่ือมวลชนมีการตรวจสอบข่าวลวงอยา่งไร  
3. องคก์รส่ือมวลชนมีแนวทางในการแกไ้ขภายหลงัการเผยแพร่ข่าวลวงอยา่งไร 
4. องคก์รส่ือมวลชนควรมีแนวทางการส่งเสริมบทบาทขององคก์รส่ือในการตรวจสอบ

ข่าวลวงอยา่งไร 
  

5.1 สรุปผลการวจัิย 
 จากค าถามวิจัยประเด็นแรก เร่ืองกระบวนการคัดเลือกข่าวจากส่ือออนไลน์ ผล
การศึกษาพบว่า ส่ือมวลชนคดัเลือกข่าวจากเน้ือหาท่ีผูใ้ชผ้ลิตส่ือออนไลน์ตามประเด็นท่ีบุคคลใน
โลกออนไลน์ให้ความสนใจ โดยมีเกณฑ์ประกอบการตดัสินใจจากยอดการมีส่วนร่วม ได้แก่ 
จ านวนผูเ้ขา้ชม ยอดกดไลค ์กดแชร์ 
  ประเด็นท่ีสอง เร่ืองการตรวจสอบข่าวลวง เม่ือส่ือมวลชนคัดเลือกข่าวจากส่ือ
ออนไลน์แลว้จะน ามาผ่านกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนของกองบรรณาธิการข่าว ซ่ึงจะท า
การตรวจสอบให้ถึงแหล่งตน้ทางขอ้มูลมากท่ีสุด ใช้การเทียบเคียงจากส านักข่าวอ่ืน แฟนเพจ
น่าเช่ือถือท่ีมียอดผูติ้ดตามจ านวนมาก และการสัมภาษณ์นักวิชาการ ส่วนกรณีท่ีไม่สามารถ
ตรวจสอบไปยงัแหล่งตน้ทางขอ้มูล หรือติดต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่ได ้ส่ือมวลชนจะเลือกไม่น าเสนอ 
หรือ รายงานตามเหตุการณ์ท่ีปรากฏขณะนั้น โดยก ากบั วนัเวลา สถานท่ีเกิดเหตุไวช้ดัเจน  
 ประเด็นท่ีสาม เร่ืองแนวทางการแกไ้ขภายหลงัเผยแพร่ข่าวลวง เม่ือส่ือมวลชนท าการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดแลว้พบว่า ขอ้มูลท่ีน าเสนอไปก่อนหนา้นั้นเป็นขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง ก็จะท า
การตรวจสอบอยา่งละเอียดครอบคลุมอีกคร้ังก่อนน าเสนอขอ้มูลข่าวใหม่เขา้ไปเพิ่มเติมภายหลงั 
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 ประเด็นสุดทา้ยเร่ืองแนวทางการส่งเสริมบทบาทองคก์รส่ือในการตรวจสอบข่าวลวง 
ผลการศึกษาพบว่า  ส่ือมวลชน มองว่าการท างานร่วมกันระหว่างส่ือมวลชน องค์กรส่ือ และ
เจา้หนา้ท่ีรัฐควรจบัมือร่วมหนัในการตรวจสอบข่าวลวง และการจดัใหมี้ศูนยร์วมขอ้มูลท่ีสนบัสนุน
การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลให้กับนักข่าวจะเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาใน
กระบวนการตวจสอบข่าวลวงได ้ซ่ึง นกัวิชาการและสมาคมวิชาชีพส่ือ เห็นพอ้ว่าควรมีแนวทางใน
การส่งเสริมบทบาทองคก์รส่ือในการตรวจสอบข่าวลวง โดยสามารถสรุปได ้4 วิธี ดงัน้ี 1.ระดบัตวั
บุคลากรส่ือมวลชน จะตอ้งมีการจดัอบรมทกัษะและสร้างความตระหนกัรู้ในเร่ืองความเท่าทนัส่ือ 
วิธีการตรวจสอบ และบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชน 2.กระบวนการท าข่าว ส่ือมวลชนจะตอ้งมี
กระบวนการตรวจสอบมากกว่า 1 แหล่ง แมจ้ะมีการแข่งขนัสูงก็ตาม ตอ้งแลกเปล่ียนประสบการณ์
หาแนวทางแกไ้ขและตั้งรับในการตรวจสอบขอ้มูลรวมถึงจดัคนมอนิเตอร์เฉพาะ 3.เคร่ืองมือและ
ฐานขอ้มูลสนับสนุน จะตอ้งจดัท าฐานขอ้มูลวิชาการ เคร่ืองมือเทคโนโลยีช่วยตรวจสอบและ
เวบ็ไซตใ์หส่ื้อตรวจสอบขอ้เทจ็จริงได ้และ 4.รัฐมีการร่วมมือกบัส่ือ ในการสนบัสนุนเงินทุน และ
เปิดใหส่ื้อสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นได ้

 โดยแนวทางการส่งเสริมบทบาทองค์กรส่ือในการตรวจสอบข่าวลวงท่ีส่ือมวลชน 
นักวิชาการและสมาคมวิชาชีพส่ือ  เห็นพอ้งกนัอย่างชัดเจน คือ ระดบัตวับุคลากรส่ือมวลชน ท่ี
ส่ือมวลชนมองว่าตวัเองตอ้งมีบทบาทในการตรวจสอบ เช่นเดียวกบันกัวิชาการก็มองว่า ส่ือตอ้งมี
หน้าท่ีมีบทบาทในการตรวจสอบข่าว เพราะส่ือมีอิทธิพลต่อประชาชนอย่างมาก แต่ตวัช่วยท่ีจะ
สามารถส่งเสริมบทบาทองคก์รส่ือในการตรวจสอบข่าวลวงได ้และเห็นเด่นชดัมากท่ีสุด คือ การ
ท างานร่วมกนัระหว่าง องคก์รส่ือมวลชน สมาคมวิชาชีพส่ือ และหน่วยงานของรัฐ  เช่น องคก์ร
ส่ือมวลชนและสมาคมวิชาชีพส่ือ จะตอ้งร่วมกนัจดัฐานขอ้มูล สร้างเวบ็ไซตใ์นการตรวจสอบข่าว
ซ่ึงในปัจจุบนัก็มีการร่วมมือกนัในเบ้ืองตน้แลว้ ส่วนรัฐบาลก็จะตอ้งให้ความร่วมมือในแง่การ
สนับสนุนเงินทุนและเปิดให้ส่ือเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็น (Open Data )ให้ส่ือไดเ้ขา้ถึงแหล่งขอ้มูลได้
อยา่งรวดเร็วเพื่อน าเสนอขอ้เทจ็จริงสู่สาธารณะ 

 อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมให้องค์กรส่ือมีบทบาทในการตรวจสอบข่าวลวงให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากการพฒันาบุคลากรส่ือแลว้ จ าเป็นตอ้งมีปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนท่ีส าคญั
ช่วยสนับสนุน ไดแ้ก่ องคก์รส่ือมวลชน และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สมาคมวิชาชีพส่ือ 
นกัวิชาการ ผูท้รงอิทธิพลออนไลน์ และรัฐบาล  ซ่ึงสรุปไดด้งัภาพท่ี 5.1 
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ภาพที ่5.1 กระบวนการตรวจสอบข่าวลวงของส่ือมวลชนไทยในยคุดิจิทลั 
 

แหล่งขอ้มูลออนไลน์user-

generated content 

 

นกัข่าวคดัเลือก / เรียบเรียงประเดน็ 

-ความสนใจของบุคคลในโลก

ออนไลน์ 

-ยอดกดไลค ์กดแชร์ 

บรรณาธิการข่าวพิจารณา 

ตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จริง 

น าเสนอ 

วธีิตรวจสอบข่าวลวง 

1.การตรวจสอบกลบัไปยงัตน้ทางของ
แหล่งสารนั้นเพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงมากท่ีสุด 
2.การสอบถามไปยงันกัวิชาการผูรู้้ 
ผูเ้ก่ียวขอ้งช่วยใหข้อ้มูล 
3.การเทียบเคียงจากส่ือดว้ยกนัเอง 
4.การเทียบเคียงจากแฟนเพจท่ีมีผูติ้ดตาม
เป็นจ านวนมาก 
5.เปิดรับขอ้มูลจากแฟนเพจของตนเองท่ีจะ

ช่วยตรวจสอบและแจง้เตือนมา 

 

โดย 

ผ่าน 

หาพบวา่ข่าวท่ี

น าเสนอไม่ถูกตอ้ง

หรือเป็นข่าวลวง 
แนวทางการแกไ้ขภายหลงัเผยแพร่ข่าวลวง 

-การน าเสนอขอ้มูลใหม่ท่ีถูกตอ้งเพื่อแกไ้ข

ข่าวเดิม 
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5.2.การอภิปรายผล 
5.2.1. กระบวนการคดัเลือกข่าวจากส่ือออนไลน์ 

 จากการศึกษาพบว่า ส่ือมวลชนผูใ้ห้ข้อมูล มีความคิดเห็นสอดคล้องกันเก่ียวกับ
ประเด็นการคดัเลือกขอ้มูลข่าวสารโดยเนน้ท่ี คุณค่าข่าวดา้นความสนใจของบุคคลในโลกออนไลน์ 
และจ านวนการเขา้ชม จ านวนการกดไลค ์กดแชร์  เป็นส าคญั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อลงกรณ์ 
เหมือนดาว (2557) ท่ีระบุว่า การน าขอ้มูลจากส่ือสังคมมาใชใ้นการน าเสนอข่าว แมท้ าให้มีขอ้มูล
หรือประเด็นข่าวให้เลือกมากมาย แต่กระบวนการตรวจสอบและคดักรองถูกก าหนดไวอ้ย่าง
ละเอียดหลายขั้นตอน โดยพิจารณาจากจ านวนการเขา้ชม จ านวนการแชร์ และจ านวนการกดไลค์
และมีการพิจารณาดา้นคุณค่าข่าวเป็นส่วนประกอบ จากนั้นจึงน าขอ้มูลมาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบัคุณค่าข่าวของ Riresและ Moyes ท่ีว่าเหตุการณ์ท่ีก่อใหปุ้ถุชนสนใจและ
เกิดอารมณ์ความรู้สึก  หรือ ความสดใหม่ทนัเหตุการณ์เกิดข้ึนสดๆร้อนๆ และส่ือมองเห็นว่าเป็น
คุณค่าข่าว ประเดน็นั้นกจ็ะถูกเลือกน าเสนอ  
 แต่การเลือกประเด็นข่าวจากส่ือออนไลน์ท่ีมีข้อมูลเยอะนับเป็นความท้าทายต่อ
บทบาทของส่ือมวลชน ในฐานะ ผู้ก าหนดวาระข่าวสาร ว่า ประเด็นในส่ือออนไลน์ในปัจจุบันกับ
กลายเป็นผู้ใช้ส่ือออนไลน์เป็นคนที่ก าหนดวาระข่าวสารให้ส่ือ เน่ืองจากส่ือมองวา่ผูรั้บสารใหส้นใจ
กบัประเด็นและจะเป็นแนวทางในการอยูร่อดของธุรกิจ  ส่ือมวลชนจึงควรใหค้วามส าคญักบัคุณค่า
ข่าวมากข้ึนอนัควรพิจารณาในประเดน็ ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อประชาชนจ านวนมากซ่ึงอาจส่งผล
กระทบทั้ งด้านบวกและด้านลบในแง่ เ ม่ือน า เสนอข่าวนั้ นออกไปอาจส่งผลให้ เ กิดการ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรม การคดัเลือกประเด็นข่าวจากส่ือออนไลน์จึงมีความส าคญัเพราะถือเป็น
บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนท่ีจะตอ้งท าใหส้ังคมไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดจากทุกข่าวท่ีมี
การน าเสนอ 

5.2.2.ขั้นตอนการตรวจสอบข่าวลวง 
 จากการศึกษาพบว่า ส่ือมวลชนผูใ้ห้ขอ้มูลเห็นพอ้งกนัเก่ียวกบัประเด็นขั้นตอนการ

ตรวจสอบข่าว ท่ีสืบคน้ เสาะแสวงหา และพยายามไปใหถึ้งแหล่งขอ้มูลตน้ทางใหไ้ดม้ากท่ีสุด และ
เทียบเคียงขอ้เท็จจริงจากองคก์รส่ือดว้ยกนัเอง จากแฟนเพจท่ีน่าเช่ือถือมียอดผูติ้ดตามเป็นจ านวน
มาก หรือการสัมภาษณ์นักวิชาการผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยจะมีขั้นตอนกองบรรณาธิการข่าวในการคดักรอง
ขอ้มูลอีกขั้น แต่ด้วยแหล่งข่าวเป็นส่ือออนไลน์ท่ีหลากหลายท าให้ส่ือมวลชนประสบปัญหาท่ี
บางคร้ังไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งตน้ทางของขอ้มูลจริงๆได ้ท าให้ตอ้งน าเสนอขอ้มูลท่ีปรากฏ ณ  
เวลานั้น โดยใชก้ารก ากบัรายละเอียดวนั เวลา สถานท่ีเหตุการณ์ และขอ้มูลผูโ้พสตแ์ลว้น าเสนอข่าว
ออกไปทนัทีทั้งท่ียงัไม่สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดอ้ยา่งชดัเจนสืบเน่ืองมาจากขอ้จ ากดัการ
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แข่งขนัของส่ือท าให้ “ มีติดา้นความเร็ว ” เขา้มามีบทบาทและก่อให้เกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนบ่อยคร้ัง
ส่ือมวลชนขาดขั้นตอนการวิเคราะห์และสะทอ้นมุมมองเก่ียวกับข่าว ขาดการปฏิสัมพนัธ์ท่ีไม่
ครอบคลุม จึงท าไม่ใหค้  านึงถึงมิติเชิงลึกศกัยภาพส่ือจึงไม่ถูกน าออกมาใชต้ามบทบาทท่ีควรจะเป็น  

 สอดคล้องกับพาวลิค (Pavlik,1999 อ้างใน สกุลศรี ศรีสารคาม , 2554) ท่ีกล่าวว่า
เคร่ืองมือของ New Media และส่ืออินเตอร์เน็ตไดส้ร้างความเปล่ียนแปลงในวงการส่ือสารมวลชน
ส่งผลให้การเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าไดห้ลากหลายวิธี และรายงานข่าวส าคญัได้รวดเร็วมีขอ้มูล
สนบัสนุนรอบดา้น ส่วนของเน้ือหาข่าว (Content) ส่ือใหม่ท าใหส้ามารถสร้างสรรครู์ปแบบในการ
น าเสนอผา่นหลายช่องทางแต่มีขอ้ระวงัคือ ตอ้งตรวจสอบขอ้เทจ็จริงให้ชดัเจน และการน าเสนอท่ี
เนน้ความเร็วอาจท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการรายงานข่าวไดง่้าย  
 ความเร็วในการตรวจสอบข่าวลวงของส่ือมวลชนแมจ้ะเป็นมิติท่ีส าคญั แต่หากน าดว้ย
ความเร็วจนละเลยมิติความลึกและการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้เทจ็จริงซ่ึงเป็นบทบาทหนา้ท่ี
ส าคญัตามวิชาชีพส่ือกจ็ะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของประชาชนเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือขององคก์ร
ส่ือนั้นๆ (Tsfatic, 2017) ฉะนั้นแมจ้ะตอ้งใชค้วามรวดเร็วในการน าเสนอส่ือมวลชนกค็วรตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงให้มากกว่า 1 แหล่งหรือสอบถามผูเ้ช่ียวชาญในกรณีท่ีไม่สามารถตรวจสอบไปยงั
แหล่งขอ้มูลตน้ทาง แต่ขณะเดียวกนั การตรวจสอบข่าวลวงยงัมีปัจจยัแวดลอ้มต่างๆทั้งปัจจยัภายใน
และภายนอกองค์กรตามแนวคิดของ  McQuail (1987) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท างานขององค์กร
ส่ือมวลชน ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการท างานของบุคคลากร ประสบการณ์การท างาน ความ
สนใจของผูรั้บสาร นโยบายองคก์รส่ือ การอยูร่อดของธุรกิจ และการดึงดูดใจผูช้ม ลว้นเป็นกลไกท่ี
ก่อใหเ้กิดการท างานท่ีผดิพลาดข้ึนไดง่้าย 

5.2.3. แนวทางแก้ไขภายหลงัเผยแพร่ข่าวลวง 
 ผลการศึกษาพบว่า  “ ส่ือมวลชนยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบข่าวลวง ” 

เพราะสุดทา้ยแลว้เม่ือขอ้เทจ็จริงเปล่ียนไป หรือมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลอยา่งชดัเจน 
ส่ือมวลชนก็จะเพิ่มเติมขอ้มูลข่าวใหม่เขา้ไป โดยไม่ลบข่าวท่ีเป็นขอ้ผดิพลาดก่อนหนา้นั้นออกจาก
ระบบ ในทางกลบักนัขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏพบวา่ ข่าวใดท่ีส านกัข่าวน าเสนอไปแลว้ไม่ใช่ขอ้เทจ็จริง 
หรือ มีผลกระทบต่อองคก์ร จะมีการลบออกจากระบบทนัทีท่ีทราบ การปฏิบติัของส่ือมวลชนจึงยงั
ไม่เป็นไปตามหลกัจริยธรรมของวิชาชีพส่ือท่ีสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ.
2534 ไดก้ าหนดจริยธรรมของวิชาชีพเพื่อใหต้ระหนกัภาระหนา้ท่ีของตนเองท่ีจะตอ้งรับผดิชอบต่อ
ประชาชน ในประเด็นขอ้ท่ี ส่ือมวลชนมีหนา้ท่ีน าเสนอเฉพาะขอ้เทจ็จริง หากปรากฏว่าไม่ตรงต่อ
ความเป็นจริง ตอ้งรีบจดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งโดยเร็ว จึงไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง เพราะ
การแกไ้ขขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเขา้ไปโดยไม่ลบขอ้ผิดพลาดเดิมออกจะถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
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เผยแพร่ข่าวลวง ฉะนั้นการลบขอ้มูลออกจากระบบและการกล่าวขอโทษให้เร็วท่ีสุดจึงเป็นส่ิงท่ี
ส่ือมวลชนพึงกระท าและเรียกความน่าเช่ือถือใหก้ลบัคืนมาได ้ 

5.2.4. แนวทางการส่งเสริมบทบาทองค์การส่ือในการตรวจสอบข่าวลวง 
  ส่ือมวลชนในปัจจุบนัยงัมีขอ้บกพร่องในการตรวจสอบคดักรองข่าวท่ีมาจากส่ือ

ออนไลน์ ท่ีไม่เพียงพอ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลจึงเสนอแนวทางท่ีจะช่วยส่งเสริมบทบาทองคก์รส่ือในการ
ตรวจสอบข่าวลวงใน 4 วิธี  ประกอบดว้ย  1.ระดบัตวับุคลากรส่ือมวลชน จะตอ้งมีการจดัอบรม
ทกัษะและสร้างความตระหนกัรู้ในเร่ืองความเท่าทนัส่ือ วิธีการตรวจสอบ และบทบาทหนา้ท่ีของ
ส่ือมวลชน 2.กระบวนการท าข่าว ส่ือมวลชนจะตอ้งมีกระบวนการตรวจสอบมากกว่า 1 แหล่ง แม้
จะมีการแข่งขนัสูงกต็าม ตอ้งแลกเปล่ียนประสบการณ์หาแนวทางแกไ้ขและตั้งรับในการตรวจสอบ
ขอ้มูลรวมถึงจดัคนมอนิเตอร์เฉพาะ 3.เคร่ืองมือและฐานขอ้มูลสนบัสนุน จะตอ้งจดัท าฐานขอ้มูล
วิชาการ เคร่ืองมือเทคโนโลยช่ีวยตรวจสอบและเวบ็ไซตใ์หส่ื้อตรวจสอบขอ้เทจ็จริงได ้และ 4.รัฐมี
การร่วมมือกบัส่ือ ในการสนบัสนุนเงินทุน และเปิดใหส่ื้อสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นได ้
 ทั้งน้ี เป้าหมายของแนวทางการส่งเสริมบทบาทองคก์รส่ือในการตรวจสอบข่าวลวง
นั้น “ ส่ือมวลชนไม่สามารถท าเพียงคนเดียวได้ ” แต่จะตอ้งมีปัจจยัแวดลอ้มโดยเร่ิมจากปัจจยัท่ี 1
ตวับุคคล บุคลากรท่ีอยู่ในกระบวนการข่าวแต่ละระดบั ตั้งแต่ บรรณาธิการข่าว ไปจนถึงบุคคลท่ี
มอนิเตอร์เช็คขอ้มูล จะตอ้งรู้สารสนเทศ คือ การเขา้ถึงสารสนเทศประเภทต่างๆท่ีถูกจ ากดัอยู่ใน
รูปแบบส่ือ ฐานขอ้มูลออนไลน์ อินเตอร์เน็ต มลัติมีเดีย เอกสารดิจิทลั และการคน้ควา้ ประเมิน
เคร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (อาชญัญา รัตนอุบล
,2549 ) นอกจากน้ี ส่ือมวลชนจะตอ้งรู้เท่าทนัส่ือ คือ การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทของส่ือ
ในสังคมรวมทั้งทกัษะความสามารถในการเสาแสวงหาขอ้มูลใน 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงขอ้มูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินข้อมูล และการสร้างสรรค์ข้อมูล (อุษา บ้ิกก้ินส์,2554) ซ่ึง
ส่ือมวลชนตอ้งเขา้ใจแรงจูงใจท่ีส่งผลให้เกิดข่าวลวง ใน 2 ส่วน คือ 1.แรงจูงใจท่ีเกิดจาก “ เงิน ” 
หรือ รายได ้2.แรงจูงใจท่ีเกิดจากแนวความคิด ความเช่ือและอุดมการณ์ จึงจะท าให้มีทกัษะในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลและประเมินเหตุการณ์ต่างๆเพื่อไม่หลงประเดน็ช่วยเผยแพร่ข่าวลวง 

 ปัจจยัท่ี 2 องคก์รส่ือ จะตอ้งใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบมากยิง่ข้ึน โดยอยา่ใหก้าร
ท างานมิติดา้นความเร็วมาท าใหก้ารตรวจสอบผิดพลาด แมจ้ะสามารถแกไ้ขขอ้มูลความถูกตอ้งได้
ภายหลงั แต่ก็ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือขององคก์รได ้นอกจากนั้นจะตอ้งก ากบัดูแลกนัเองในการ
ตรวจสอบข่าวลวง รวมถึงช่วยเหลือในการตรวจสอบข่าวลวงดว้ย 

 ปัจจยัท่ี 3 สมาคมวิชาชีพส่ือ นักวิชาการ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐและผูท้รงอิทธิพล
ออนไลน์  จะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการท างานทั้งให้ความรู้ เปิดขอ้มูลท่ีจ าเป็น
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ใหก้บัส่ือมวลชนและสนบัสนุนเงินทุนช่วยพฒันาสร้างเคร่ืองมือเทคโนโลยตีรวจสอบข่าวลวง เพื่อ
ส่งผลใหก้ารท างานของส่ือมวลชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

สมาคมวิชาชีพส่ือ จะตอ้งเขา้มามีบทบาทในการช่วยตรวจสอบข่าวลวง โดยการสร้าง
เวบ็ไซตใ์นการตรวจสอบข่าวลวง ซ่ึงปัจจุบนัมีอยูแ่ลว้ แต่ยงัไม่ถูกเผยแพร่ใหส่ื้อมวลชนทั้งหมดได้
รับทราบ วิธีปฏิบติั หรือลกัษณะการท างานของเวบ็ไซต ์ท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้เกิดการขบัเคล่ือน
เร่ืองการตรวจสอบข่าวไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึน 

นกัวิชาการ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ก็จะตอ้งช่วยกนัสอดส่องให้
ขอ้เสนอแนะ แนะน าองคค์วามรู้ในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ขอ้มูลท่ีส่ือมวลชนพยายามเสาะแสวงหา
คดัเลือก และตรวจสอบเป็นขอ้มูลขอ้เท็จจริง จริงๆท่ีจะถูกส่งไปยงัประชาชน โดยไม่จ าเป็นท่ี
จะตอ้งกลบัมาแกไ้ขขอ้มูลท่ีน าเสนอก่อนหน้าและประชาชนผูรั้บข่าวสารจะไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงเดียว 

ภาคเอกชน สามารถเขา้มามีส่วนร่วมได ้ดงัตวัอยา่งในต่างประเทศแถบทวีปเอเชียใตอ้ยา่ง 
ประเทศอินเดีย ซ่ึงก็ประสบกบัปัญหาข่าวลวงท่ีถูกแพร่กระจายมากในแอพลิเคชัน่ วอชแอพ และ
ขอ้ความบนมือถือผ่านส่ือสังคมท่ีผูค้นเขา้ถึงไดง่้ายเน่ืองจากราคาถูก ข่าวลวงจึงแพร่กระจายอยา่ง
รวดเร็ว ยิ่งในพื้นท่ีห่างไกล กลุ่มคนเหล่านั้นจะยิ่งเช่ือว่าข่าวลวงท่ีถูกเผยแพร่นั้นเป็นเร่ืองจริง 
ภาคเอกชนมากกว่า 2 แห่งจึงลุกข้ึนมาควกัเงินทุนตั้งองคก์ร และจดัสร้างเวบ็ไซตใ์นการตรวจสอบ
ข่าวเพื่อต่อสู้กบัปัญหาน้ี โดยเวบ็ไซตเ์หล่านั้นจะท าหนา้ท่ีตรวจสอบ และผลิต content ท่ีเป็นขอ้มูล
ถูกตอ้ง แลว้ท าอยา่งไรก็ไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งนั้นส่งต่อออกไปใหไ้ดม้ากท่ีสุด (“The people trying 
to fight fake news in India”,2017) 

ส่วนหน่วยงานรัฐ สามารถสนบัสนุนดา้นการเปิดพื้นท่ีขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็น แต่ตอ้งไม่
กระทบต่อความมัน่คงประเทศให้ส่ือมวลชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั้นได ้เพื่อใชเ้ป็นอีกแหล่ง
ฐานขอ้มูลขอ้เท็จจริงท่ีจะใชเ้ป็นมาตรฐาน ในการส่งต่อขอ้มูลสู่ประชาชนท่ีจะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั รวมถึงสามารถสนับสนุนเงินทุนเพื่อใชข้บัเคล่ือนในการสร้างเคร่ืองมือเทคโนโลยีช่วย
ตรวจสอบข่าวลวงใหส่ื้อสามารถขจดัปัญหาข่าวลวงออกจากโลกออนไลน์ได ้

ขณะท่ี ผูท้รงอิทธิพลทางออนไลน์  ท่ีประชาชนผูรั้บขอ้มูลข่าวสารให้ความเช่ือถือและ
ติดตาม ก็จะตอ้งเป็นหน่ึงในตวัช่วยท่ีจะตอ้งสนบัสนุนการท างานของส่ือมวลชนไม่ว่าจะเป็นในแง่
การช่วยกนัตรวจสอบคดักรองข่าวลวง หรือแมก้ระทัง่การส่งต่อขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตรวจสอบอย่างแน่
ชดัแลว้ไปยงัประชาชนผูบ้ริโภคขอ้มูลข่าวสารให้ไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ตกเป็น
เหยือ่ของข่าวลวง 
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โดยสามารถสรุปปัจจยัทั้ง 3ส่วน ไดด้งัภาพท่ี 5.2  

 
 
ภาพที ่5.2 การร่วมมือตรวจสอบข่าวลวง 
 
 
5.3 ข้อจ ากดัในการวจิัย 

 การศึกษาวิจยั การตรวจสอบข่าวลวงของส่ือมวลชนไทยในยคุดิจิทลั มีขอ้จ ากดัศึกษา
อยูม่ี่การเลือกองคก์รส่ือมวลชนแมจ้ะเลือกมากว่า 4 แห่ง แต่มีการจ ากดัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเพียงแห่ง
ละ1 คน ผลการศึกษาจึงอาจจะไม่ครอบคลุมทุกประเด็นและขั้นตอนการปฏิบติังานของส่ือมวลชน
ได ้

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

1.ขอ้เสนอแนะส าหรับการนักวิจยัรุ่นต่อไป สามารถน าผลการศึกษา ใชเ้ป็นแนวทางการ
เลือกศึกษาส่ือมวลชนท่ีหลากหลาย หรือเปรียบเทียบการตรวจสอบข่าวของแต่ละส านักเพื่อให้
ทราบขอ้ความแตกต่าง หรือแนวปฏิบติัท่ีส่ือมวลชนควรจะปฏิบติัไดม้ากข้ึน 

2.ขอ้เสนอแนะส่ือมวลชนและสมาคมวิชาชีพส่ือ ควรให้ความส าคญักับประเด็นการ
ตรวจสอบขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ใหม้ากข้ึน เพื่อป้องกนัขอ้ผดิพลาดและเผยแพร่ข่าวลวงนั้นซ ้า 

3.ขอ้เสนอแนะส าหรับประชาชน ซ่ึงเป็นผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร และบางคร้ังก็เป็นผูท่ี้เผยแพร่
ข่าวลวงเช่นกนั ตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูล รู้จกัคิด วิเคราะห์ และรู้เท่าทนัส่ือ 
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