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ดวยหน่ึงพันธกจิกองทุนพฒันาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคท่ีมุงสงเสริม 

สนับสนุนภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สรางสรรค โดยเฉพาะเรื่อง Fake News ท่ีเปนหน่ึงในยุทธศาสตรของกองทุนฯ ท่ี

ตอสูกับขาวปลอมท่ีกําลังแพรระบาดในสื่อสังคมออนไลน และสรางความปนปวน

ท่ีหวังผลท้ังทางดานเศรษฐกจิ สังคมและการเมอืง  

โครงการ Fake News Fighter: การสรางเครือขายเพื่อสรางองคความรู

และกลไกในการแกปญหาขาวปลอม ท่ีเปนโครงการรวมระหวางคณะวารสาร

ศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและศูนยชัวรกอนแชร สํานัก

ขาวไทย อสมท. เปนหน่ึงในโครงการภายใตยุทธศาสตรของกองทุนฯ ท่ีทางกองทุนฯ 

มุงหวังเปนกลไกในการตอสูกับขาวปลอม พรอมท้ังสรางและขยายเครอืขายออกไป  

โดยเฉพาะโครงการ Fake News Fighter ท่ีมีกลุมเปาหมายและ

วัตถุประสงคแตกตางจากโครงการอื่น คือ นิสิตนักศึกษาทางดานนิเทศศาสตร 

วารสารศาสตร และสื่อสารมวลชนท่ีจะเปนนักสื่อสารมวลชนในอนาคต ใหมี

ความรูและตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบในปญหาขาวปลอมและสามารถ

แยกแยะ ตรวจสอบขาวปลอมได และนําไปสูรณรงคสรางเน้ือหาเกี่ยวกับปญหา

ขาวปลอม ผลกระทบ และแนวทางการแกไขปญหาขาวปลอมในรูปแบบคลิป

วีดีโอเพื่อเผยแพรสูประชาชน 

นอกจากน้ีเปนท่ีนายนิดีอยางยิ่งท่ีวิชาการและวิชาชีพสื่อจะไดหลักสูตร 

Fake News Fighter นําไปใชในการเรียนการสอนและการอบรมเรื่องการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง (Fact Checking) กับบทบาทของ Fact Checker ในหองขาวท่ี

ไหวรูตอขาวปลอมหรอืขอมูลเท็จท่ีเปนปญหาใหญของสังคมโลกวันน้ี 
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บทนํา 
 

ขาวปลอมหรอืขอมูลเท็จในสังคมไทยและสังคมโลกมีมานานแลว และ

ถูกใชเปนเครื่องมือของผูสรางขาวปลอมในการหวังผลท้ังทางบวกและทางลบ

ใหแกผูมสีวนไดสวนเสียกับขาวปลอมหรือขอมูลเท็จน้ัน ด่ังสํานวนไทยต้ังแตยุค

บรรพบุรุษท่ีวา “ฟงหูไวหู”1 เพียงแตในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีสื่อสารทําใหความ

ซับซอนและความรวดเร็วของสื่อใหมเปนตัวแปรสําคัญท่ีสงผลตอการรูเทาทัน

ขาวปลอมหรอืขอมูลเท็จ 

ความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของการกําเนิดและแพรกระจายขาวปลอม

หรอืขอมูลเท็จ ทําใหการผลิตนักสื่อสารรุนใหมในชวงท่ีผานมาบนกรอบหลักสูตร

วิชาการแบบเดิม ๆ ยังสามารถรับสถานการณไดเพยีงบางสวนเทาน้ัน ดังน้ัน ศูนย

ชัวรกอนแชร สํานักขาวไทย อสมท. และคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงเห็นชอบรวมกันวา ควรจะตองมีการพัฒนา

หลักสูตรและเน้ือหาอยางเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ Fake News รวมกับการจัด

ฝกอบรม เพื่อเตรียมความพรอมของนักสื่อสารรุ นใหม ท่ีจะเขาสู วงการ

สื่อสารมวลชนในอนาคต รวมท้ังยังเปนการเร่ิมตนสรางเครือขายนักตรวจสอบ

ขอเท็จจริงในวงการสื่อสารมวลชน จงึเปนท่ีมาของโครงการ Fake News Fighter: 

การสรางเครอืขายเพื่อสรางองคความรูและกลไกในการแกปญหาขาวปลอม เพื่อ

นําไปสูการจัดการแกไขปญหาสําคัญระดับชาติน้ีไดอยางยั่งยืน และยังอาจเปน

องคความรูสําคัญตอวงการวารสารศาสตรท่ีสามารถนําไปตอยอดประยุกตใชได

ในระดับสากล  

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ

ศูนยชัวรกอนแชร สํานักขาวไทย อสมท. เห็นถึงชองวางของการขาดแคลนองค

                                            
1  “ฟงหูไวหู” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงฟงหรือรูเร่ืองอะไรมาอยาเพิ่งเช่ือ หรือ

คล อ ย ต า ม โ ด ย ทั น ที  ต อ ง รู จั ก พิ จ า ร ณ า ไ ต ร ต ร อ ง ก อ น เ ส ม อ  สื บ ค น จ า ก
https://dictionary.orst.go.th/ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
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ความรูและผูสอนทางดาน Fake News ท่ีถูกแพรกระจายบนสื่อดิจิทัลท่ีเปนเรื่อง

ใหมสําหรับผูสอนทางดานนิเทศศาสตร วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ดังน้ัน

การจัดทําหลักสูตรและคูมือ FAKE NEWS FIGHTERS เพื่ออบรมใหแกนิสิต 

นักศึกษาทางดานนิเทศศาสตร วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนจะเปน

ประโยชนใหกับทุกหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสื่อ ในการไปชวยปด

ชองวางสวนน้ี และหลักสูตรดังกลาวอาจารยผูสอนทางดานนิเทศศาสตร วารสาร

ศาสตรและสื่อสารมวลชนยังสามารถนําไปใชเปนเอกสารประกอบการสอนได ซึ่ง

ตรงกับปรัชญาและพันธกิจของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการเพาะเมล็ดพันธุวารสารศาสตรท่ีพรอมดวย

คุณภาพและเทาทันสถานการณ ขณะท่ีศูนยชัวรกอนแชร สํานักขาวไทย อสมท 

ยังคงเดินหนาเสริมความเขมแข็งในกลไกการตรวจสอบขอมูลเพื่อประชาชน ท้ัง 7 

ดาน ไดแก ดานการเฝาระวัง ดานการจัดเก็บจัดการขอมูล ดานการผลิตสื่อ ดาน

การเผยแพรสื่อ ดานการตรวจสอบขอเท็จจริง ดานภาคีเครือขาย และดาน

เทคโนโลยนีวัตกรรม ท่ีกาํลังดําเนินการอยางตอเน่ือง 

 หลักสูตร Fake News Fighter: การติดต้ังองคความรูและกลไกในการ

แกปญหาขาวปลอมแกนิ สิต นักศึกษานิเทศศาสตร วารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน มเีปาประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะเชิงปฏบัิติการ เกี่ยวกับ

การตรวจสอบขาวปลอม บนพื้นฐานของการรายงานขาวท่ีถูกตอง เท่ียงตรง 

เท่ียงธรรมบนหลักจริยธรรมวารสารศาสตร ในการตอสูกับสถานการณการ

แพรกระจายของขอมูลเท็จ หรือท่ีหลายคนมักเรียกแทนดวยคําวา “ขาวปลอม” 

น้ัน โจมตีสรางความเสียหายโดยตรงตอความเช่ือถือไววางใจได (Trust) อันเปน

หัวใจสําคัญของวิชาชีพสื่อสารมวลชน ดังน้ัน หน่ึงในภาคสวนสําคัญท่ีเกี่ยวของ

โดยตรง คือ บุคลากรในวงการสื่อสารมวลชน ซึ่งเปรียบเสมอืน นักรบแถวหนา ท่ี

จะตองเผชิญและตอสูกับภัยขาวปลอม ดวยทักษะในการตรวจสอบขอเท็จจริง 

(FACT-CHECKING) โดย “นักรบ” เหลาน้ีจะทําหนาท่ีต้ังแตการจับตาเฝาระวัง 

ปองกัน กําจัด และตอสูกับขอมูลเท็จตาง ๆ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มปริมาณข้ึนและ
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สรางความเสียหายมากข้ึนเรื่อย ๆ และนําเสนอใหคนรับรูเกี่ยวกับขาวปลอม ใหมี

ทักษะในการรูเทาทันสื่อ อีกท้ังมีเปาประสงคตอมาวา แตละหลักสูตรทางดาน

นิเทศศาสตร วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน สามารถบูรณาการความรูและ

และทักษะเชิงปฏบัิติการเกี่ยวกับการตรวจสอบขาวปลอมจากหลักสูตรน้ีเขากับ

รายวิชาการสื่อขาวและรายงานขาวท่ีมีอยูในหลักสูตรทางดานนิเทศศาสตร 

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน หรือนําไปตอยอดเขากับปรัชญาของแตละ

หลักสูตรหรือบริบทของแตละหลักสูตรท่ีแตกตางกัน ทายสุดเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาขาวไทยบน “ความนาเช่ือถอื” (Trust) ท่ีเปนส่ิงสูงสุดของคนทําขาว  
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และทักษะเชิงปฏบัิติการเกี่ยวกับการตรวจสอบขาวปลอมจากหลักสูตรน้ีเขากับ

รายวิชาการสื่อขาวและรายงานขาวท่ีมีอยูในหลักสูตรทางดานนิเทศศาสตร 

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน หรือนําไปตอยอดเขากับปรัชญาของแตละ

หลักสูตรหรือบริบทของแตละหลักสูตรท่ีแตกตางกัน ทายสุดเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาขาวไทยบน “ความนาเช่ือถอื” (Trust) ท่ีเปนส่ิงสูงสุดของคนทําขาว  
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Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ในห้องข่าวโทรทัศน์และสื�อดิจิทัล 

 

 

หนังสอื Fake News Fighter: กลไกการตรวจสอบขอเท็จจริงในหองขาว

โทรทัศนและสื่อดิจิทัลเปนคูมือสําหรับผูเรียนและผูสอนท่ีวาดวยการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง หน่ึงในกระบวนการท่ีสําคัญในการรายงานขาว โดยเน้ือหาในหนังสือ

เลมน้ี ผูเขียนอาศัยขอมูลหลักจากงานภาคสนามท่ีเปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) ไดแก การถอดบทเรียนจากหลักสูตร Fake News Fighter และการ

สัมภาษณบรรณาธกิารขาวโทรทัศนไทยจากงานวิจัยเรื่อง Newsroom Alert: การ

ตรวจสอบขาวปลอมของหองขาวไทย2 เน้ือหาในหนังสือเลมน้ี ประกอบดวย 3 

ภาค ภาคหน่ึง: Fact Checking กับการตอสูขาวปลอม ประกอบดวย บทท่ี 1 

แนวความคิดขาวปลอม หรือFake News คืออะไร และขาวปลอมในนิยาม

ความหมายของบรรณาธกิารขาวโทรทัศนไทย บทท่ี 2 ขาว: ความจริง ความนา

เช่ือ และการรายงานขาวบนหลักวารสารศาสตร บทท่ี 3 Fact Checking 

เครื่องมือตอสูขาวปลอมวาดวยแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบขอเท็จจริง (Fact 

Checking) และแนวคิดการหักลางขาวปลอม (Debunking) บทท่ี 4 Fact Checker 

กับการตรวจสอบขาวปลอม ภาคสอง: Fake News Fighter: กลไกการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงในหองขาวดิจิทัล วาดวย Fake New Fighter: Newsroom Simulator 

Game และภาคสาม: Fact – Checking Movement: การผลิตสกูปขาวรูเทาทันขาว

ปลอม 

                                            
2  งานวิจัยเร่ือง Newsroom Alert: การตรวจสอบขาวปลอมของหองขาวไทย ไดรับทุน

สนับสนุนจากคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
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หนังสอื Fake News Fighter: กลไกการตรวจสอบขอเท็จจริงในหองขาว

โทรทัศนและสื่อดิจิทัล ถือเปนผลผลิตท่ีผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับนักศึกษา

ทางดานนิเทศศาสตร วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 13 สถาบันท่ัวประเทศ

ไทย โดยผูเขียนคิดหลักสูตร Fake News Fighter ประกอบดวย 3 สวน สวนแรก 

การอบรมเน้ือหาทฤษฎีเพื่อใหผูเขาอบรมเกิดความเขาใจในความสําคัญของ

บทบาท “นักตรวจสอบขอเท็จจริง” หรือ “Fact Checker” ในหองขาวออนไลน 

ประกอบดวยแนวความคิดวาดวยขาว ขาวปลอม การตรวจสอบขอเท็จจริง (Fact 

Checking) และบทบาทของนักตรวจสอบขอเท็จจริง (Fact Checker) เปนการให

ความรูและเขาใจเพื่อนําไปประยุกตใชในการตรวจสอบขอเท็จจริงในกระบวนการ

สื่อขาวและรายงานขาว สวนสอง กจิกรรมเกม FAKE NEWS FIGHTER ซึ่งเปนการ

จําลองหองขาวออนไลนทามกลางสถานการณขอมูลขาวสารทวมทน เพื่อใหผู

รวมกิจกรรมไดเขาใจการเผชิญหนาและรับมือกับสถานการณท่ีใกลเคียงความ

จริง และเรียนรูและทําความเขาใจกับบทบาทของนักตรวจสอบขอเท็จจริง หรือ 

Fact Checker ในหองขาว การจัดกจิกรรมในลักษณะเกมจําลองสถานการณ ชวย

ใหผูเขาอบรมเกิดความเขาใจสถานการณจริงมากยิ่งข้ึน อันจะเปนประโยชนใน

ระยะยาวตอการผลิตนักขาวท่ีมีคุณภาพและพรอมรับมือกับสถานการณขอมูล

ขาวสารท่ีเปล่ียนแปลงไปของสังคม และโดยเฉพาะการเปน “หองทดลอง” จาก

ผูรับสารในโลกออนไลนเปล่ียนบทบาทเปนผูสงสาร สวนสาม Workshop การ

ผลิตสกูปขาวรูเทาทันขาวปลอม ถอืเปนการตอยอดความเขาใจสูการสรางสรรค

และผลติเน้ือหาเพื่อสื่อสารโตตอบขาวปลอมหรือขอมูลเท็จ หลังจากการอบรม

ของผูเขาอบรมจาก 13 สถาบันผลิตสกูปขาวรูเทาทัน Fake News  

หลักสูตร Fake News Fighter ถูกทดลองใช 4 คร้ัง คร้ังแรกภาคใตท่ี

จังหวัดปตตานีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คร้ังท่ีสองภาคเหนือท่ีจังหวัดเชียงรายกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คร้ังท่ีสามภาค

อีสานท่ีจังหวัดมหาสารคามกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามและ

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ในห้องข่าวโทรทัศน์และสื�อดิจิทัล 

 

 

หนังสอื Fake News Fighter: กลไกการตรวจสอบขอเท็จจริงในหองขาว

โทรทัศนและสื่อดิจิทัลเปนคูมือสําหรับผูเรียนและผูสอนท่ีวาดวยการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง หน่ึงในกระบวนการท่ีสําคัญในการรายงานขาว โดยเนื้อหาในหนังสือ

เลมน้ี ผูเขียนอาศัยขอมูลหลักจากงานภาคสนามท่ีเปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) ไดแก การถอดบทเรียนจากหลักสูตร Fake News Fighter และการ

สัมภาษณบรรณาธกิารขาวโทรทัศนไทยจากงานวิจัยเรื่อง Newsroom Alert: การ

ตรวจสอบขาวปลอมของหองขาวไทย2 เน้ือหาในหนังสือเลมน้ี ประกอบดวย 3 

ภาค ภาคหน่ึง: Fact Checking กับการตอสูขาวปลอม ประกอบดวย บทท่ี 1 

แนวความคิดขาวปลอม หรือFake News คืออะไร และขาวปลอมในนิยาม

ความหมายของบรรณาธกิารขาวโทรทัศนไทย บทท่ี 2 ขาว: ความจริง ความนา

เช่ือ และการรายงานขาวบนหลักวารสารศาสตร บทท่ี 3 Fact Checking 

เครื่องมือตอสูขาวปลอมวาดวยแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบขอเท็จจริง (Fact 

Checking) และแนวคิดการหักลางขาวปลอม (Debunking) บทท่ี 4 Fact Checker 

กับการตรวจสอบขาวปลอม ภาคสอง: Fake News Fighter: กลไกการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงในหองขาวดิจิทัล วาดวย Fake New Fighter: Newsroom Simulator 

Game และภาคสาม: Fact – Checking Movement: การผลิตสกูปขาวรูเทาทันขาว

ปลอม 

                                            
2  งานวิจัยเร่ือง Newsroom Alert: การตรวจสอบขาวปลอมของหองขาวไทย ไดรับทุน

สนับสนุนจากคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
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หนังสอื Fake News Fighter: กลไกการตรวจสอบขอเท็จจริงในหองขาว

โทรทัศนและสื่อดิจิทัล ถือเปนผลผลิตท่ีผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับนักศึกษา

ทางดานนิเทศศาสตร วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 13 สถาบันท่ัวประเทศ

ไทย โดยผูเขียนคิดหลักสูตร Fake News Fighter ประกอบดวย 3 สวน สวนแรก 

การอบรมเน้ือหาทฤษฎีเพื่อใหผูเขาอบรมเกิดความเขาใจในความสําคัญของ

บทบาท “นักตรวจสอบขอเท็จจริง” หรือ “Fact Checker” ในหองขาวออนไลน 

ประกอบดวยแนวความคิดวาดวยขาว ขาวปลอม การตรวจสอบขอเท็จจริง (Fact 

Checking) และบทบาทของนักตรวจสอบขอเท็จจริง (Fact Checker) เปนการให

ความรูและเขาใจเพื่อนําไปประยุกตใชในการตรวจสอบขอเท็จจริงในกระบวนการ

สื่อขาวและรายงานขาว สวนสอง กจิกรรมเกม FAKE NEWS FIGHTER ซึ่งเปนการ

จําลองหองขาวออนไลนทามกลางสถานการณขอมูลขาวสารทวมทน เพื่อใหผู

รวมกิจกรรมไดเขาใจการเผชิญหนาและรับมือกับสถานการณท่ีใกลเคียงความ

จริง และเรียนรูและทําความเขาใจกับบทบาทของนักตรวจสอบขอเท็จจริง หรือ 

Fact Checker ในหองขาว การจัดกจิกรรมในลักษณะเกมจําลองสถานการณ ชวย

ใหผูเขาอบรมเกิดความเขาใจสถานการณจริงมากยิ่งข้ึน อันจะเปนประโยชนใน

ระยะยาวตอการผลิตนักขาวท่ีมีคุณภาพและพรอมรับมือกับสถานการณขอมูล

ขาวสารท่ีเปล่ียนแปลงไปของสังคม และโดยเฉพาะการเปน “หองทดลอง” จาก

ผูรับสารในโลกออนไลนเปล่ียนบทบาทเปนผูสงสาร สวนสาม Workshop การ

ผลิตสกูปขาวรูเทาทันขาวปลอม ถอืเปนการตอยอดความเขาใจสูการสรางสรรค

และผลิตเน้ือหาเพื่อสื่อสารโตตอบขาวปลอมหรือขอมูลเท็จ หลังจากการอบรม

ของผูเขาอบรมจาก 13 สถาบันผลิตสกูปขาวรูเทาทัน Fake News  

หลักสูตร Fake News Fighter ถูกทดลองใช 4 คร้ัง คร้ังแรกภาคใตท่ี

จังหวัดปตตานีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คร้ังท่ีสองภาคเหนือท่ีจังหวัดเชียงรายกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คร้ังท่ีสามภาค

อีสานท่ีจังหวัดมหาสารคามกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามและ

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร และคร้ังสุดทายท่ีกรุงเทพมหานครกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรม 

ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยปญญาภิวัฒน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร และคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ธรรมศาสตร 

หลังจากการอบรม ผูเขาอบรมจาก 13 สถาบันผลิตสกูปขาวรูเทาทัน Fake News 

หลังจากน้ันทําการถอดบทเรียนและสังเคราะหมาเปนหนังสือ Fake News 

Fighter: กลไกการตรวจสอบขอเท็จจริงในหองขาวโทรทัศนและสื่อดิจทัิล3   

ผูเขียนขอขอบพระคุณเครือขายท้ัง 12 สถาบัน เครือขายภาคเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสริมศิริ นิลดํา อาจารยธวัชชัย ดวงไทย คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย ดร.อุไร ไชยเสน ภาควิชานิเทศ

ศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เครือขายภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารยอังคนา พรมรักษา ภาควิชานิเทศศาสตร คณะ

วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารยพุฒิพงษ รับจันทร 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  เครือขายภาคใต ผูชวย

ศา สตรา จ า รย  ด ร . ว ลั ก ษณ กม ล  จ า ง กม ล  คณ ะ วิทย า กา รสื่ อ ส า ร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ผูชวยศาสตราจารยแวอาซีซะห 

ดาหะย ีและ อาจารยฎาวีณี ตวนมูดอ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
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ศาสตราจารย ดร.ศรัณยธร ศศิธนากรแกว อาจารยปยะภัทร คงแสนคํา ภาควิชา

นิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูช วย

ศาสตราจารย ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม คณะนิเทศศาสตร สถาบันการจัดการ
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และภาคกลาง ที่ภาคผนวกของหนังสอื Fake News Fighter: กลไกการตรวจสอบขอเท็จจริง
ในหองขาวโทรทัศนและสื่อดจิิทัล 
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ศูนยชัวรกอนแชร สํานักขาวไทย อสมท. คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ คุณกฤษณา 

กาญจนเพ็ญ คุณสุธิเกียรติ ศรีเจริญ และคุณณัฐวัฒน จิตรมั่น และกองทุน

พัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคท่ีใหทุนสนับสนุนโครงการ “โครงการ Fake 
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เกิดเครือขายนักตรวจสอบขอเท็จจริง (Fact Checker) ในกลุมนิสิต นักศึกษา 

ทางดานนิเทศศาสตร วารสารศาสตร และสื่อสารมวลชน ซึ่งจะกาวสูการเปนคน

ทําสื่อในอนาคต ไมวาจะเปนสื่อวิชาชีพ สื่ออสิระ หรอืสื่อพลเมอืง   

 

วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 

     คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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FACT CHECKER 
ไม่มีก็ได้ แต่ขาดไม่ได ้

 

เม่ือเรายนือยูในป 2021 เราก็ไดรูขอเท็จจรงิที่ชัดเจนแลววา  

โลกสวยงามแหงความหวังตามจินตนาการ 

เรื่องความกาวหนาของเทคโนโลยกีารสื่อสาร  

ที่คนยุคกอน มองมาถงึยุคนี้  

มีแวววาอาจจะเปนเพยีงความหวังลม ๆ แลง ๆ 

เราหวังวา อนิเทอรเน็ต ทําใหเราสื่อสารกันงายขึ้น 

เราพบวา โลกออนไลน ทําใหเราแสดงความเกลยีดชังตอกันงายขึ้น 

 

เราหวังวา โลกดจิทิัล ทําใหการสรางสรรคเนื้อหามีอิสระ 

ไรขีดจํากัดแบบแอนะล็อก 

เราพบวา การสรางสรรคและเผยแพรเนื้อหาอยางไรขอบเขต  

กอมลพษิดจิทิัลและการบิดเบือนที่ลึกลํ้า 

 

เราหวังวา สื่อออนไลน ทําใหเราเขาถงึ  

ขอมูล-สารสนเทศ-ความรู อยางไรพรมแดน 

เราพบวา โลกจําเปนตองบัญญัตอิกีหลายศัพท  

เพื่ออธบิายสภาวะอันไรระเบยีบของสารสนเทศ 

อาท ิMis-information – Dis-information – Mal-information  

และลาสุด - Infodemic 

FACT CHECKER หรอื “นักตรวจสอบขอเท็จจรงิ”  

เปนคําที่มีการบัญญัตขิึ้นไมต่ํากวา 10 ปมาแลว  
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แตในชวงเวลาที่เกดิความกลมกลอมจากจุดตัดระหวาง 

เทคโนโลยี-สารสนเทศ-การสื่อสาร-ความรูเทาทัน 

ในปจจุบัน ทําให FACT CHECKER ถูกกลาวถงึและเปนที่ตองการมากขึ้น 

ไมใชเพราะ “ขอเท็จจริง” เพิ่งมาสําคัญ 

แตเพราะภาระงานในการตรวจสอบขอเท็จจริง เพิ่มข้ึนอยาง

กาวกระโดด 

ขอมูลขาวสารทวมทนประสาทสัมผัสของผูคน อยางกวางขวาง 

ทุกคนจํา เปนตอ งปรับตั วกับความแปลกใหม ในการรับ มือ 

กับอสงไขยขอมูลที่ถูกปอนใหตลอดเวลา 

และมีผูจองจะ “แสวงประโยชน”  

จากความไมสมบูรณในระหวางการปรับตัวนัน้ 

แลว “ใคร ?” จะเปนคนนัน้ ที่ผูคนกําลังมองหา วาจะฝากความหวังไวได 

แล ว  “ ใคร  ?” ที่ เ คย เป น  “แหล ง แ ห ง ขอ มูลที่ ไ ว ใ จได ”  

“ผูนําเสนอความจรงิที่ไมบดิเบอืน” 

 

นี่คือ “ภาวะฉุกเฉนิทางขอมูลขาวสาร” ที่ผูคนมากมายท่ัวโลกกําลังเผชิญ 

เปนทางแยกแหงหวงเวลา ที่จะตัดสนิวา  

โลกอันสวยงามตามที่เคยหวังไว จะกลายเปนขอเท็จจรงิไดไหม 

เราอาจจะไมตองมีปายช่ือบนเส้ือวา “FACT CHECKER” ก็ได 

แตทักษะแหงการ ตื่นตัว-ตรวจสอบ-ติดตาม-ตอกยํ้า- 

และนําเสนอขอเท็จจริงแบบ FACT CHECKER นั้น ... ขาดไมได 

 

พีรพล อนุตรโสตถิ � 
ศูนยชัวรกอนแชร สํานักขาวไทย อสมท 
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บทที�  

1 
ข่าว : ความจริง ความน่าเชื�อ  

และการรายงานข่าว 
 

 
 

การบิดเบือนขอมูลไมเพียงแตสรางความเสียหายตอชีวิต สุขภาพ

และการเงินของประชาชนเทานั้น แตยังสงผลเสียตอบรรยากาศสังคมโลก

โดยรวมดวย วิกฤตที่เกิดจากการแพรระบาดของ COVID-19 ทําใหเกิดการ

ถกเถียงกันในเรื่องความจําเปนของประชาชนในการปกปองตนเองจากการ

แพรกระจายของขาวปลอมที่ไมมีมูล เม่ือเทียบกับความตึงเครียดและความ

หวาดกลัวโดยรวมตอโรคอุบัตใิหมนี้  
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การบดิเบอืนขอมูล ขาวลือและขาวปลอมกลายเปนเรื่องปกติในสื่อ

ดจิิทัล และการโตกลับในการเผยแพรขอมูลที่ถูกตองในจํานวนที่ใกลเคียงกัน

เปนสิ่งที่ยากมาก ผนวกรวมกับระบบอัลกอรทิมึในโลกออนไลน ปรากฏการณ

เหลานี้สงผลกระทบตอระบบนิเวศขาว ทําใหการรับรูขอมูลที่ถูกตองลดลงใน

สื่อสังคมออนไลน 

การตรวจสอบขอเท็จจริงเปนบทบาทที่สําคัญของคนทําสื่อ ในการ

รายงานขาวสารใหคนในสังคมไหวรูตอเรื่องราวตาง ๆ ที่เกดิขึ้นในสังคม อีกทั้ง

ใหความรูและเตอืนภัย ซึ่งถอืเปนบทบาทหนาที่และความรับผดิชอบตอสังคม  

 

“ขาวปลอมเปนสิ่งที่ดทีี่สุดในรอบหลายสิบปที่ผานมา เพราะมันเปด

โอกาสใหวงการขาวกระแสหลักที่มีคุณภาพไดแสดงใหเห็นวาคุณคาของการ

ทําขาวนัน้ มาจากความเช่ียวชาญ จรยิธรรม หนาที่และประสบการณ เปนการ

ปลุกใหสื่อทํางานดวยความโปรงใส ตรงประเด็น มากยิ่งขึ้น และเพิ่มคุณคา

ใหกับชีวิตของประชาชน สื่ออาจจะพัฒนาตนแบบทางธุรกิจขึ้นมาใหมเพื่อ

ตรวจสอบขอเท็จจรงิ สยบขาวลอื และสรางตัวเองใหเปนทางเลือกที่ดีกวาขาว

ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมา” (Beckett, C., 2017)  

 

คํากลาวขางตนเปนของศาสตราจารยชาลี เบกเกตต จากวิทยาลัย

เศรษฐศาสตรและรัฐศาสตรแหงลอนดอน ถึงสิ่งที่นาจะถือไดวาเปนขอดีของ

วิกฤต “ขาวปลอม” สําหรับวงการขาว 

ชาลี เบกเกตต ไดอธิบายถึงขาวปลอมวา ขาวปลอมคือนกขม้ินใน

เหมืองถานหนิดจิิทัล เปนอาการของความทาทายเชิงระบบที่กวางขึ้นเกี่ยวกับ

คุณคาและความนาเช่ือถือของขอมูล และวิธีที่สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ

กําลังจัดการกับภัยคุกคาม 

 

 

5 
 

พรอมกับระบุวา นักขาวควรมีคุณสมบัตดิังนี้ ตอขาวปลอม: 

 
ภาพท่ี  1 คุณสมบัติของนักขาวท่ีมตีอขาวปลอม 

 

ในหนังสือ “การเสนอขาว ขาวลวง และขอมูลบิดเบือน” (Ireton, C. 

& Posetti, J., 2018) ระบุถงึหลักวารสารศาสตร 7 ประการไวดังนี้  

1. ความถูกตอง นักขาวไมสามารถรับประกัน ‘ความจริง’ ไดเสมอ

ไป แตการใหขอมูลที่ถูกตองแมนยํายังคงเปนหลักการที่สําคัญที่สุดของ

วารสารศาสตร 

2. ความเปนอิสระ นักขาวตองเปนเสยีงที่เปนอิสระ หมายความวา

ตองไมเปนตัวแทนของผลประโยชน ไมวาจะเปนทางการหรือไมเปนทางการ 

และไมกลาวสิ่งใดที่อาจกอใหเกดิการขัดกันของผลประโยชน เพื่อความโปรงใส  

Fake News Fighter 
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3. ความยุติธรรม การรายงานขอมูล เหตุการณ แหลงขาวและ

คําใหการของแหลงขาวดวยความยุตธิรรมประกอบดวยการกล่ันกรอง การช่ัง

น้ําหนัก และการประเมินคาของขอมูลดวยการเปดใจกวางและไตรตรองดวย

สตปิญญา การใหบรบิทที่มาที่ไป และนําเสนอมุมมองที่แตกตางเปนสิ่งที่ชวย

สรางความเช่ือถอืและความม่ันใจใหกับการรายงาน  

4. การรักษาความลับ หลักการพื้นฐานประการหนึ่งของการทํา

ขาวเชิงสืบสวนคือ การปกปองแหลงขาว (ดวยขอยกเวนที่นอยที่สุด) ซึ่งมี

ความสําคัญตอการรักษาความไวใจของแหลงขาว (รวมถึงผูที่นําขอมูลลับที่

เกี่ยวกับการกระทํามิชอบขององคกรเผยแพรสูสาธารณะ และในบางกรณีก็

เปนการรักษาความปลอดภัยของแหลงขาวดวย) 

5. มนุษยธรรม สิ่งที่นักขาวเผยแพรหรอืออกอากาศนั้นสรางความ

เจ็บปวดได (เชน ความอับอายที่นักการเมืองทุจริตตองเผชิญเม่ือถูกเปดโปง

จากการทําขาวเชิงสืบสวน) ทวาก็ตองคํานึงถึงผลของการเสนอขาวที่เกิด

ขึ้นกับชีวิตของผูอื่นอีกมากมายดวยเชนกัน ซึ่งในกรณีนี้สามารถนําหลักการ

เพื่อประโยชนของสวนรวมมาใชเปนแนวทางได นอกจากนี้ มนุษยธรรมยัง

หมายถงึการพจิารณาปญหาของกลุมที่เปนฝายเสียเปรียบดวย แมวาอาจไม

จําเปนตองถึงขนาดใชการทําขาวที่เนนความเปนธรรมทางสังคมเพียงอยาง

เดยีว 

6. การแสดงความรับผดิชอบ คือสัญญาณของความเปนมืออาชีพ

และจริยธรรมวารสารศาสตร ไดแก การแกไขขอผิดพลาดอยางทันทวงท ี

ชัดเจน และดวยความจรงิใจ การรับฟงและตอบสนองตอความวิตกกังวลของ

ผูรับขาวสาร การปฏิบัตเิชนนี้อาจกําหนดไวในบันทกึแนวทางปฏิบัตขิององคกร

ขาวและหนวยงานกํากับดูแลตนเองที่ใหแสดงความรับผิดชอบดวยการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยสมัครใจ 
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7. ความโปรงใส ในทางปฏิบัติเปนการสนับสนุนการแสดงความ

รับผดิชอบ และชวยในการพัฒนาและดูแลรักษาความเช่ือถอืในวงการขาว 

 

 นิยามความหมายข่าวในยุคที�ใคร ๆ ก็สื�อสาร4 

ในสภาวะการเลื่อนไหลของนยิามความหมายของคําวา “ขาว” ในยุค

ที่ใคร ๆ สามารถสื่อสารบอกเลาเรื่องราวบนสื่อออนไลนได บรรณาธิการขาว 

7 สถานีโทรทัศน ประกอบดวย สถานีโทรทัศนชอง 7 สถานีโทรทัศนชอง 3 

สถานโีทรทัศนอมรนิทรทีวี สถานีโทรทัศนชอง ONE สถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี 

สถานีโทรทัศนพีพีทีวี และสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส สรุปวา ขาว คือ 

เหตุการณที่มีความนาสนใจ รวดเร็ว มีความใหมหรอืแปลกใหม เปนเหตุการณ

ทีมี่ผลกระทบตอสังคม โดยคนทําขาวตองกลั่นกรองอยางมีคุณภาพ รอบดาน 

ตรงไปตรงมาและมีความเปนกลาง โดยขาวนั้นเปนลักษณะการใหความรู 

เตอืนภัยสังคม เปนที่พึ่งของสังคม และหรอืสรางความเปลี่ยนแปลงในสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4  ขอมูลสวนนี้จากงานวจัิย Newsroom Alert: การตรวจสอบขาวปลอมของหองขาวไทย (วิไล

วรรณ จงวิไลเกษม, 2564) โดยสัมภาษณบรรณาธิการขาวสถานีโทรทัศน 7 สถาน ี
ประกอบดวย สถานีโทรทัศนชอง 7 สถานีโทรทัศนชอง 3 สถานีโทรทัศนอมรินทรทีว ี
สถานโีทรทัศนชอง ONE สถานโีทรทัศนไทยรัฐทวี ีสถานโีทรทัศนพพีทีวี ีและสถานโีทรทัศน
ไทยพบีเีอส 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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นิยาม
ข่าว

น่าสนใจ/
รวดเร็ว

ใหม่/แปลก
ใหม่

ผลกระทบต่อ
สังคม

กลั�นกรอง
อย่างมี
คุณภาพ

ความเป�น
กลาง

รอบด้าน/
ตรงไปตรงมา

ให้ความรู้

เตือนภัย
สังคม

เป�นที�พึ�งของ
สังคม

สร้างความ
เปลี�ยนแปลง
ในสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  2 นยิามขาว 

  

 “เหตุการณ์ประจําวันที�เกิดขึ�น เป�นสิ �งที�สังคมให้
ความสนใจ มีความใหม่ รวดเร็ว สามารถเตือนภัยแก่
สัง คมไ ด้  ให้ค วามรู้แ ก่ป ระ ชาชน เ หตุ การณ์นั�น มี
ผลกระทบต่อสังคม ดังนั�นต้องนําเสนออย่างเป�นกลาง 
รอบด้าน ตรงไปตรงมา มีการกลั�นกรองอย่างมีคุณภาพ 
เป�นที�พึ�งของสังคม และนําไปสู่การเปลี�ยนแปลงใน
สังคม” 
  

 

นายเสถยีร วิริยะพรรณพงศา บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน 

PPTV มองวา “ขาวนั้นตองมีคุณภาพ นําไปสูคําตอบและการเปลี่ยนแปลงใน

สังคม” พรอมยกตัวอยางการนําเสนอขาวของสถานีโทรทัศน PPTV ที่ให

ความสําคัญกับกองบรรณาธิการวา “PPTV มีความพยายามที่จะสรางกอง
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บรรณาธิการที่มีความเขมแข็ง เพราะตองตอสูกับโลกขอมูลขาวสารที่ มี

ปริมาณมาก และอาจทําใหผูคนสับสนได มีความทุมเทกับการจัดระบบกอง

บรรณาธิการขาว ซึ่งจะมีความสวนกระแสอยูบางกับโลกของสื่อหรือ

แพลตฟอรมที่เกิดขึ้น เพราะคนท่ัวไปจะคิดวาใครก็สามารถเปนนักขาวได 

รายงานขาวอะไรก็ได เพราะมีเทคโนโลยีในมือ PPTV มีความเช่ือวา ยิ่งผูคน

สามารถสงขอมูลอะไรก็ไดหากันไดนัน้ ยิ่งนากลัวและอันตราย และระบบกอง

บรรณาธกิารขาวสารยังมีความสําคัญอยูมาก PPTV จึงวางตําแหนงของตัวเอง

วาจะเปนขาวที่มีการกลั่นกรองและมีคุณภาพ”  

 

“ความจริง PPTV เองก็มีกฎที่วางเอาไว เชน ขาวการเมือง จะตอง

พยายามกลั่นกรอง ไมเปนกระบอกเสียงเพื่อสรางความเกลียดชังในสังคม  

เปนตน ในภาพรวมของ PPTV ก็คือการนําเสนอขาวที่ มีคุณภาพ ผาน

กระบวนการกลั่นกรอง และมีความนาเช่ือถือ เพราะโลกของขาวสารทุกวันนี้

ทําใหคนมีขอมูลในมือเยอะ ไมเหมือนสมัยกอนที่ขาดแคลนชองทางในการ

ติดตอสื่อสารกัน วันนี้มันสลับขางกัน คนสามารถกดหาขอมูลอะไรก็ได แต

คําถามขอมูลเหลานัน้เช่ือถอืไดหรือไม สิ่งนี้คือโจทยใหญของสังคมไทย PPTV 

จึงสรางฐานของตัวเองใหมีความรัดกุม และเปนทั้งที่พึ่ง ทางออก และคําตอบ

ที่มีความนาเช่ือถอืใหแกผูคน” บรรณาธกิารบรหิาร สถานโีทรทัศน PPTV 

 นายเสถียร มองวา สถานีโทรทัศน PPTV เหมือนไทยรัฐ คือ

นําเสนอขาวที่คนสนใจ แตจะมีวิธกีารในการแตกประเด็น การคนหาประเด็นที่

ไมทํารายสังคม ยกตัวอยางเชน คนไทยชอบหวย สถานีโทรทัศน PPTV มีการ

ทําขาวที่คําชะโนด ที่คนไปขูดตนตะเคียนเพื่อขอหวย แตสถานีโทรทัศน PPTV 

จะนําเสนอในประเด็นที่วา การขูดตนไมขอหวย หรือการนําแปงไปโรยแลวใช

นิ้วถูตอจากกันเชนนี้จะทําใหติดไวรัสโควิด-19 หรือไม มีการไปสอบถามกับ

แพทย หรอืกระทรวงสาธารณสุข มีการนําเสนอภาพและบรรยากาศการไปขอ

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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สังคม

กลั�นกรอง
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คุณภาพ
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กลาง

รอบด้าน/
ตรงไปตรงมา

ให้ความรู้

เตือนภัย
สังคม

เป�นที�พึ�งของ
สังคม

สร้างความ
เปลี�ยนแปลง
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ภาพท่ี  2 นยิามขาว 

  

 “เหตุการณ์ประจําวันที�เกิดขึ�น เป�นสิ �งที�สังคมให้
ความสนใจ มีความใหม่ รวดเร็ว สามารถเตือนภัยแก่
สัง คมไ ด้  ให้ค วามรู้แ ก่ป ระ ชาชน เ หตุ การณ์นั�น มี
ผลกระทบต่อสังคม ดังนั�นต้องนําเสนออย่างเป�นกลาง 
รอบด้าน ตรงไปตรงมา มีการกลั�นกรองอย่างมีคุณภาพ 
เป�นที�พึ�งของสังคม และนําไปสู่การเปลี�ยนแปลงใน
สังคม” 
  

 

นายเสถยีร วิริยะพรรณพงศา บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน 

PPTV มองวา “ขาวนั้นตองมีคุณภาพ นําไปสูคําตอบและการเปลี่ยนแปลงใน
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9 
 

บรรณาธิการที่มีความเขมแข็ง เพราะตองตอสูกับโลกขอมูลขาวสารที่มี
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หวยในชวงใกลวันออกสลากกินแบงรัฐบาล เปนตน การนําเสนอขาวใน

ลักษณะนี้ สถานีโทรทัศน PPTV จะพยายามหมุนมุมมอง หาสิ่งที่ประชาชน

นาจะไดประโยชนจากเรื่องเหลานี้ ซึ่งสถานีโทรทัศน PPTV ก็ไมไดหันหลังให

เรื่องเหลานี้ และจะไมไดนําเสนอแบบวิทยาศาสตร  

นางเฉลมิศรี ปรงีาม บรรณาธกิารขาวชอง 3 นิยามความหมายของ

ขาววา ขาวเปนเรื่องของเหตุการณ เปนเรื่องราวที่มีผลกระทบตอสังคม เปน

เรื่องใหม มีความแปลกใหม รวมไปถงึเรื่องที่อยูในความสนใจของประชาชน ยิ่ง

ในปจจุบันที่ บุคคลสามารถเปนขาวได เพราะเปนยุคของสังคมออนไลน 

สามารถหยบิประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวเอง มีความไมเปนธรรม และควร

ไดรับการแกไข เม่ือสังคมรับทราบและแกไขปญหา ก็สามารถเปนขาวได 

รวมถงึเปนบทเรยีนของสังคมดวยวา เม่ือเกิดปญหาขึ้นแบบนี้ แนวทางในการ

แกไขที่จะเปนบรรทัดฐานตอจะตองทําอยางไร รวมทั้งการเรียกรองใหเกิด

กระบวนการการมีสวนรวมเพื่อชวยเหลือตัวเองดวย ซึ่งจะแตกตางจากยุค

กอนหนานี้ที่เคยศกึษาทางดานนเิทศศาสตรมา 

โดยบรรณาธิการขาวชอง 3 เลาถึงทิศทางการนําเสนอขาวของชอง 

3 ที่เปนที่พึ่งพงิของสังคมวา ชอง 3 จะเนนขาวที่สงผลกระทบตอประชาชน ที่

จะสามารถเปนสื่อกลางใหกับประชาชน และขาวตองมีความเปนกลาง รวดเร็ว 

เนนการพึ่งพาได ยกตัวอยางเชน มีการรองเรียนเขามาจากประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบ ความเดอืดรอน ชอง 3 สามารถตรวจสอบขาวและขอมูล จากผูที่

เปนตนตอของขาว และนําเสนอหาทางออกในสังคม 

นางจุติวดี ทองนาค รองผูจัดการฝายขาว 2 สถานีโทรทัศนชอง 7 

นิยามวา ขาวคือเหตุการณที่เกิดขึ้นประจําวัน เปนสิ่งที่สังคมใหความสนใจ 

ตองมีคุณคาขาวในตัวเอง สามารถเตอืนภัยแกสังคมได ใหความรูแกประชาชน 

และบอกวาเกดิอะไรขึ้นใหสังคมไดรับทราบ 
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นายคณศิ บุณยพานชิ บรรณาธิการกลุมขาวสืบสวน สถานีโทรทัศน

ไทยพบีเีอส มองในฐานะบรรณาธกิารกลุมขาวสืบสวน สถานีโทรทัศนไทยพีบี

เอส วา ขาวคือ สถานการณท่ัวไปที่เกดิขึ้นและอยูในความสนใจของผูคน โดย

สถานการณนัน้จะเกดิขึ้นดวยตัวของมันเอง หรอืนักขาวเปนผูเปดประเด็นก็ได 

ดังนัน้ สภาพแวดลอมรอบตัวสามารถเปนขาวไดเกือบทั้งหมด ขึ้นอยูกับวาแต

ละเรื่องมีคุณคาตอการรับรู รับฟง รับชม ของคนที่ติดตามขาวสารนั้นหรือไม 

การหยิบเรื่องใดมาเปนขาวตองคํานึงถึงความหมายในเชิงคุณคาของขาว

ประกอบดวย 

นายวรวรรธน ขุนทอง บรรณาธกิารขาวหนา 1 สถานโีทรทัศนไทยรัฐ

ทีวี นิยามความหมายขาววา คือ เหตุการณ หรือ ปรากฏการณที่เกิดขึ้น ณ 

ปจจุบันทันดวน ที่สําคัญตองเปนสิ่งที่อยูในความสนใจของผูเปดรับหรือ

ประชาชน อาจจะอยูในรูปแบบขาวเหตุการณ การแถลงเรื่องตาง ๆ ขาวที่

เกี่ยวกับผลกระทบของคนท่ัวไปโดยรวม แตปจจุบันมีเพิ่มขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่ง

คือ ขาวจากโซเชียลมีเดีย เปนเรื่องใหมที่ทั้งนักขาวรุนเกาและนักขาวรุนใหม

ตองเทาทัน แตทัง้นี้ อาจจะมีนักขาวรุนเกาบางคนบางกลุมอาจจะยังตามไมทัน

เทานักขาวรุนใหมในวัย 20-30 ปขึ้นไป ก็อาจเปนอุปสรรคอยูบางในการหยิบ

ฉวยประเด็นที่มาจากโซเชียลมีเดยีเพื่อมานําเสนอผูชม เพราะเปนพื้นที่ที่เต็มไป

ดวยขาวลวง และการสงตอโดยไมมีการตรวจสอบ ซึ่งเปนเรื่องยากที่นักขาวรุน

เกาจะปรับตัวใหรวมสมัยกับโซเชียลมีเดียได แตสวนใหญปรับตัวไดมาก

พอสมควร 

นายบัญชา แข็งขัน บรรณาธิการบริหารขา วชอง วัน 31 ให

ความหมายของขาววา ขาว คือประเด็นที่อยู ในความสนใจของสังคมใน

ชวงเวลานั้น ๆ เดิมทีขาวแบงลักษณะเปนโตะการเมือง โตะเศรษฐกิจ โตะ

ภูมิภาค โตะตางประเทศ โตะกีฬา แตเนื่องจากมีการแขงขันดานขาวสูง 

จําเปนตองคํานงึถงึตนทุนคาใชจายตาง ๆ การทําขาวปจจุบันนี้จึงปรับรูปแบบ
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นายคณศิ บุณยพานชิ บรรณาธิการกลุมขาวสืบสวน สถานีโทรทัศน
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ใหมีลักษณะเปนกองบรรณาธิการ ซึ่งเปนรูปแบบที่กระชับฉับไวกวาแตเดิม 

ดังนั้น จึงไมแยกโตะเหมือนที่เคยเปนมา แตนักขาวทุกคนสามารถทําขาว

เฉพาะกจิไดทุกขาว เม่ือมีขาวเกิดขึ้นและเปนที่สนใจของสังคม นักขาวทุกคน

สามารถออกไปทําขาวได ไมจํากัดประเภท 

นายสัมพันธ ชะเอม รองผูอํานวยการฝายขาว สถานีโทรทัศน

อมรินทรทีวี มองวา ขาวคือความจริง รวมถึงการรายงานความจริงเกี่ยวกับ

เหตุการณที่เกิดขึ้น และนําเสนออยางตรงไปตรงมาไมเอนเอียงไปขางใด 

ขณะเดยีวกัน ตองนําเสนออยางรวดเร็ว รอบดาน มีรายละเอียดชัดเจน ทั้งนี้ 

ความจรงิดังกลาวตองเปนที่สนใจของสังคม 

 

 บทสรุป: เหตุใด ความจริง ความน่าเชื�อถือ 
และการเสนอข่าวจึงสําคัญ 

 เชอริลิน ไอรตัน ผูเขียนหัวขอ “เหตุใด ความจริง ความนาเช่ือถือ 

และการเสนอขาวจึงสําคัญ” ในหนังสือ “การเสนอขาว ขาวลวง และขอมูล

บดิเบอืน” (Ireton, C. & Posetti, J., 2018) อธบิายถงึสภาพของวารสารศาสตร

วันนี้วา ความเช่ือถือในสื่อและการเสนอขาวในหลายประเทศท่ัวโลกมีความ

เปราะบางและเสื่อมถอยลงกอนที่สื่อสังคมจะถือกําเนิดขึ้นเสียอีก แนวโนมนี้

เปนเรื่องเดียวกันกับความเช่ือถือที่ลดนอยลงตอสถาบันตาง ๆ ซึ่งพบไดใน

หลายสังคม อยางไรก็ตาม ปรมิาณอันมหาศาลและการเขาถึงขอมูลบิดเบือน

และขอมูลที่ผดิซึ่งสวมรอยมาในรูปแบบของขาวและเผยแพรผานสื่อสังคมนั้น

แพรระบาดจนกลายเปนภัยคุกคามตอภาพลักษณของวงการขาวมากยิ่งขึ้น 

โดยเกี่ยวพันกับทั้งนักขาว สื่อที่นําเสนอขาว ประชาชน และสังคมเปดในสื่อ

สังคมและอนิเทอรเน็ตที่ขอมูลเกดิขึ้นอยางรวดเร็วและเขาถึงไดงาย ทําใหใคร 

ก็ผลติสื่อได ซึ่งผลที่ตามมาคือประชาชนตองพยายามแยกใหออกวาอะไรเปน

ความจรงิและอะไรที่ไมจรงิ ในบรรยากาศของความหวาดระแวงและความไม
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ไววางใจ มุมมองความคิดแบบสุดขั้ว ทฤษฎีสมคบคิด และประชานิยมนั้น

เตบิโตงอกงาม ขณะที่สถาบันและความจริงซึ่งเคยเปนที่ยอมรับกลับถูกตั้งขอ

สงสัย ในโลกใบนี้ หองขาวตองดิ้นรนตอสูเพื่อประกาศและแสดงบทบาท

ดัง้เดมิในฐานะผูดูแลประตูขาวสาร อันเปนภาระหนาที่ที่ชวยกอรางสรางความ

จริง ขณะเดียวกัน การเติบโตของตลาด ‘การสื่อสารเชิงกลยุทธ ’ และ 

‘ปฏิบัตกิารดานสารสนเทศ’ ซึ่งรวมถึงขอมูลบิดเบือนและขอมูลที่แฝงเจตนา

รายที่ทําหนาที่อยางแข็งขัน ก็กลายเปนปจจัยสําคัญในระบบนิเวศของขอมูล

ขาวสาร  

ปญหาของขาวปลอมถือไดวาเปนสาเหตุอันดับหนึ่งวาทําไมการ

เช่ือถอืสื่อจึงเปนปญหา การรายงานขาวปลอมทําใหเราตองตั้งคําถามกับขาว

บางเรื่องที่สื่อรายงานอยูตลอดเวลา ยากที่จะบอกไดวาอะไรจริงอะไรไมจริง 

เราไมสามารถพูดถึงขอบกพรองมากมายของสื่อขาว โดยไมเนนประเด็นขาว

ปลอมหรือเรื่องหลังความจริง ขาวปลอมทําลายความไมไววางใจของ

สาธารณชนในสื่อ เนื่องจากขาวปลอมทําใหมองเห็นความจริงไดยากขึ้น ใน

อดตีนักวิชาการเรียก “ขาวปลอม” วาเปนรูปแบบขาวท่ัวไปเพื่อใหความเห็น

เชิงเสยีดสเีชนเดยีวกับในกรณขีองรายการโทรทัศนชวงดึกเชน Saturday Night 

Live ตลอดจนการทําขาวลอเลยีนที่เดนิตามเสนแบงระหวางการรายงานความ

เปนจรงิและการสรางการกลาวอางเกนิจรงิ (Waisbord, 2018).  

นอกจากนี้ นักขาวจําเปนตองรูดวยวา แมพื้นที่ของขาวปลอมสวน

ใหญอยูในสื่อสังคม และทุกวันนี้ผูเลนที่มีอิทธิพลกําลังใช ‘ขาวปลอม’ เปน

เครื่องมือสกัดกั้นขาวที่แทจริง กฎหมายใหมที่ เขมงวดทําใหสถาบันสื่อ

กลายเปนแพะรับบาปประหนึ่งวาสถาบันสื่อเปนผูสรางขาวขึ้นมาเสียเอง 

หรือไมก็ทําใหสถาบันสื่อตกอยูภายใตกฎครอบจักรวาลที่กําหนดขึ้นมาใหม 

เพื่อจํากัดชองทางการสื่อสารทัง้หมดโดยไมแยกแยะ กฎระเบียบประเภทนี้มัก

ไมเปนไปตามหลักเกณฑสากลที่กําหนดใหการจํากัดเสรภีาพในการแสดงออก
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นั้นตองพิสูจนไดวาเกิดจากความจําเปน มีความเหมาะสม และดวยเจตนาที่

ถูกตอง ผลของการจํากัดเสรีภาพดังกลาวคือการทําใหองคกรขาวที่แทจริง

สังกัดอยูภายใต ‘กระทรวงความจรงิ’ โดยใชอํานาจในการจํากัดขอมูลขาวสาร

ดวยเหตุผลทางการเมืองเพียงประการเดียว แมวาจะไมไดมีเจตนาเชนนั้น

ตลอดเวลาก็ตาม 

 

สิ �งที�วงการข่าวต้องทํา   
ในคูมือ “การเสนอขาว ขาวลวง และขอมูลบิดเบือน” (Ireton, C. & 

Posetti, J., 2018) ระบุไววา ดวยปรากฏการณการแพรระบาดของขาวปลอม 

ถงึเวลาแลวทีส่ื่อจะปฏิบัตติามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพใหมากขึ้น เพื่อ

หลีกเลี่ยงการเผยแพรขอมูลขาวสารโดยไมไดตรวจสอบ และถอยหางจาก

ขอมูลขาวสารที่อยูในความสนใจของคนบางสวน แตไมไดเปนประโยชนตอ

สาธารณะ พรอมย้ําเตือนวาสถาบันสื่อและนักขาว ไมวาจะมีจุดยืนทาง

การเมืองในทศิทางใด ควรหลีกเลี่ยงการเผยแพรขอมูลที่เปนเท็จและขอมูลที่

ผิด ทั้งโดยความผิดพลาดและโดยปราศจากวิจารณญาณ การลดตําแหนง

พนักงานที่มีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจรงิภายในองคกรขาวปจจุบัน ทําใหหนาที่

นี้ตกเปนของ ‘ฐานันดรที่หา (fifthestate)’ อยางบล็อกเกอรและบุคคลภายนอก

ที่คอยจับตาดูความผดิพลาดของนักขาว แมวาจะเปนการตรวจสอบหลังจาก

การเผยแพรขอมูลแลวก็ตาม 

ปรากฏการณนี้อาจไดรับการตอบรับจากสื่อ เพราะเปนการชวยให

สังคมสนใจขอมูลขาวสารที่พิสูจนไดมากยิ่งขึ้น นักขาวจึงควรเผยแพรผลงาน

ของกลุมตรวจสอบความจริงอิสระเหลานี้ แตพึงระลึกไววาเม่ือใดก็ตามที่คน

ภายนอกแสดงใหเห็นวาองคกรสื่อแหงใดมีความลมเหลวเชิงระบบ ความ

คลางแคลงใจก็ยอมเกิดขึ้น อยางนอยก็ตอภาพลักษณขององคกรแหงนั้นใน

ฐานะแหลงขาวอาชีพ สื่อจึงควรระมัดระวังไมใหการแกไขขอผดิพลาดหลังจาก
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การเผยแพรไปแลวโดยบุคคลภายนอกเขามาแทนที่กระบวนการควบคุม

คุณภาพภายใน เพราะนักขาวตองทําใหดีกวา และ ‘ทําใหถูกตอง’ ตั้งแตแรก 

ไมเชนนัน้ก็จะกลายเปนการลดิรอนโอกาสที่สังคมจะมีสื่อที่เช่ือถอืได 

กลาวโดยสรุปก็คือ นักขาวจะปลอยใหหนวยงานตรวจสอบ

ขอเท็จจริงมาทําหนาที่ของนักขาวในการตรวจสอบขอความนาสงสัยที่

แหลงขาวกลาวไวไมได ไมวาสื่อจะเปนผูรายงานขอความนัน้หรอืปรากฏใหเห็น

ตามสื่อสังคมโดยไมผานกระบวนการทางวารสารศาสตรก็ตาม โดยตองมีการ

พัฒนาความสามารถของคนขาวใหเปนมากกวาการทําขาวแบบ ‘เขากลาว เธอ

กลาว’ และการสบืหาความจริงของขอความที่ปรากฏในขาว 

วงการขาวยังจําเปนตองเฝาจับตาและเปดโปงประเด็นและรูปแบบ

ของขอมูลบดิเบอืนใหม ๆ อยางเปนนจิ ภารกจินี้มีความสําคัญอยางยิ่งยวดตอ

สื่อ และเปนวิธีการกํากับดูแล ‘ขาวลวง’ ไดอีกทางหนึ่ง เพราะนอกจากเปน

การตอบโตประเด็นรอนที่กอใหเกิดความเสียหายอยางทันทวงทีแลว ยังทํา 

หนาที่เตมิเต็มและสรางความแข็งแกรงใหกับกลยุทธระยะกลาง เชน การรูเทา

ทันสื่อและสารสนเทศ ซึ่งสรางความเขมแข็งใหกับผูใชสื่อในการแยกแยะวา

อะไรเปนขาว อะไรเปนขอมูลบดิเบอืน และอะไรเปนขอมูลที่ผดิ  

 

วารสารศาสตร์เป�นหลักการในการตรวจสอบ  
(American Press Institute, 2021)  

นักขาวมักอธิบายถึงสาระสําคัญของงานวาเปนการคนหาและ

นําเสนอ “ขอเท็จจรงิ” และ “ความจรงิเกี่ยวกับขอเท็จจรงิ” พวกเขายังอธิบาย

โดยใชวิธีการบางอยางซึ่งเปนวิธีการทํางานซึ่ง Bill Kovach และ Tom 

Rosenstiel อธิบายไวใน The Elements of Journalism วาเปนวิธีการทาง

วิทยาศาสตรในการรับขอเท็จจริงและขอเท็จจริงที่ถูกตอง เรียกวาหลักการ
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แหงการตรวจสอบซึ่งรากฐานทางปญญานัน้ตัง้อยูบนแนวคิดหลักสามประการ 

ไดแก ความโปรงใส ความออนนอมถอมตน และความเปนตนฉบับ 

 

 
ภาพท่ี  3 หลักการแหงการตรวจสอบสามประการ 

 

ความโปรงใส (Transparency) หมายถึงการแสดงผลงานออกมา

เพื่อใหผูอานตัดสนิใจดวยตัวเองวาทําไมจึงควรเช่ือ ภายใตหลักเกณฑ ดังนี้ 

 อยาปลอยใหผูชมถูกหลอกลวงโดยการละเวน – บอกผูชม

ใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดเกี่ยวกับเรื่องราวที่กําลังชม 

 บอกผูชมวาคุณรูอะไรและคุณไมรู อยาบอกเปนนัยวาคุณมี

ความรูมากกวาที่คุณทําจรงิ 

 บอกผูชมวาแหลงที่มาเปนใคร ผูชมอยูในสถานะที่จะรูอะไร

บางอยางและอคตทิี่อาจเกดิขึ้นไดอยางไร 

ความ
โปร่งใส 

(Transparency) 

ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน 

(Humility) 

ความเป�น
ต้นฉบับ 

(Originality) 
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 ความโปรงใส บงบอกวานักขาวเคารพผูชม ชวยใหผูชม

สามารถตัดสนิความถูกตองของขอมูลกระบวนการที่ไดรับ 

ความปลอดภัย แรงจูงใจและอคตขิองนักขาวที่ใหขอมูล 

สิ่งนี้ทําใหเปนการปองกันขอผิดพลาดและการหลอกลวงจาก

แหลงที่มาไดดีที่สุด หากขอมูลที่ดีที่สุดที่นักขาวไดมาจากแหลงที่มาที่อาจมี

ความเอนเอยีง การบอกแหลงที่มาจะทําใหผูชมเห็นถงึความลําเอยีงที่เปนไปได 

และอาจยับยัง้แหลงที่มาจากการพยายามหลอกลวงผูชมเชนกัน 

หนาที่ของนักขาวคือการใหขอมูลในลักษณะที่ผูคนสามารถประเมิน

แลวตัดสนิใจวาจะคิดอยางไร 

ความออนนอมถอมตน (Humility) หมายถึงการเปดใจ นักขาวตอง

เปดใจใหกวาง ไมเพยีงแตเกี่ยวกับสิ่งที่ไดยนิ แตยังรวมถงึความสามารถในการ

เขาใจความหมายของตัวเองดวย แสดงความออนนอมถอมตน หลกีเลี่ยงความ

หยิ่งผยองเกี่ยวกับความรูของตัวเอง 

หัวหนาสํานักทหารผานศึกเคยกลาวไววา นักขาวตองตระหนักถึง

ความผิดพลาดของตนเองและขอจํากัดของความรู ควรตระหนักถึงความ

ผดิพลาดที่อาจเกดิขึ้นไดและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเพียงแค “เขียนเบื้องตน” 

โดยยอมรับวาในขอมูลทีต่ัวเองไมแนใจ - แลวทบทวน ทําใหการตัดสินแมนยํา

ยิ่งขึ้นและการรายงานมีความชัดเจนมากขึ้น 

แจ็คฟูลเลอรนักเขียน นักประพันธบรรณาธิการและผูบริหาร

หนังสอืพมิพแนะนําวานักขาวตองแสดง “ความถอมตนในการตัดสนิ” เกี่ยวกับ

สิ่งที่พวกเขารูและรูไดอยางไร 

Gregory Favre บรรณาธกิารเกาแกในแซคราเมนโตและชิคาโกกลาว

วา กฎของเขานัน้เรยีบงาย อยาพมิพนอกเหนอืจากสิ่งที่คุณรู 

ขัน้แรกคุณตองซื่อสัตยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรูกับสิ่งที่คุณคิดวาคุณรูหรือ

คิดวาคุณรู วิธสีําคัญในการหลกีเลี่ยงการบดิเบอืนความจริงของเหตุการณคือ

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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ความซื่อสัตยทีร่ับผดิชอบตอขีดจํากัดของความรูของบุคคลหนึ่งและพลังของ

การรับรูของบุคคลหนึ่ง 

ความเปนตนฉบับ (Originality) หมายถงึการทําขาวดวยตวัเอง 

ขอมูลสามารถดูไดตามลําดับช้ัน คืองานที่คุณทําดวยตัวเอง การ

รายงานขาวสามารถรับรองไดโดยตรง 

นักขาวบอกวาเวลาทีรู่สึกวามีบางอยางผิดปกติคือ เม่ือพวกเขาเอา

ขอมูลจากใครบางคนหรอืที่อื่นและไมสามารถตรวจสอบไดดวยตนเอง 
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บทที�  

2 
ขา่วปลอม  

(Fake News) 
 

 
 

ทามกลางสงครามขอมูลขาวสารที่โหมกระหน่ําบนโลกโซเชียลมีเดีย 

ตลอดป 2563 ที่เกดิปรากฏการณ Infodemic การแพรระบาดของขอมูลเท็จใน

วิกฤตโควิด-19 ในขณะที่เช้ือโคโรนาไวรัส 2019 หรือโรคโควิด-19 กําลังแพร

ระบาดใน 180 ประเทศท่ัวโลก (ปริตตา หวังเกียรติ, 2563) รัฐบาลตอง

ประสบกับการแพรกระจายของขาวลวง (Fake news) และขาวลือ (Rumor) ที่

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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สรางความตระหนกและความสับสน รวมทั้งเปนอุปสรรคตอการทํางานของ

เจาหนาที่สาธารณสุข 

ปรากฏการณนี้เรียกกันวา “การแพรระบาดของขอมูล” หรือ 

“ Infodemic” ซึ่ งพบทั้งขอ มูลเ ท็จที่ปลอยมาอยางตั้ ง ใจหรือ ไม ตั้ งใจ 

(Misinformation) ไดแก ขาวลือและขาวเลนตลกซึ่งผูปลอยไมมีเจตนาสราง

ความเสยีหาย และขาวบดิเบอืนที่ปลอยอยางตัง้ใจ (Disinformation) เชน ขอมูล

ใหราย โฆษณาชวนเช่ือ หรือขาวลวงที่ตั้งใจกอใหเกิดความเสียหาย ไมวาจะ

เปนใน Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp ไปจนถึง Line ตางพบวา

ขอมูลเท็จในหลายโพสตมียอดเอ็นเกจเมนทสูงกวาขอมูลถูกตอง ที่มาจาก

ผูเช่ียวชาญทางการแพทยและภาครัฐเสยีอกี 

จนเกิดคําถามวา ทําไมขาวปลอมถึงไดรับความนิยมถูกใชเปน

เครื่องมือในการสื่อสารทามกลางความขัดแยงของทัง้ 2 ฝายมาทุกยุคทุกสมัย 

แมพื้นที่การสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปจากออฟไลนมาสูยุคของสื่อออนไลน 

ในฐานะที่เราเปนทั้งคนสงสารที่จะสงตอขอมูลขาวสารตางๆ และ

เปนผูรบัสารในเวลาเดียวกัน เราจะรูเทาทันขาวปลอมหรือขอมูลเท็จอยางไร 

และที่สําคัญเราจัดการกับขาวปลอมหรือขอมูลเท็จที่กระจายอยูบนโลก

ออนไลนอยางไร 

ปรากฏการณของขาวปลอมไมใชเรื่องลาสุดและสามารถตรวจสอบ

ยอนเวลาได กอนการเกิดขึ้นของสื่อสมัยใหมและสื่อดิจิทัล มีการใชโฆษณา

ชวนเช่ือและขอมูลที่ไมถูกตองที่ใชในบริบทของสงครามเพื่อใชอํานาจเหนือ

กลุมคน นักปรัชญาชาวจีนขงจ๊ือผูเขยีนเกี่ยวกับการเมือง ชานัคยาปรมาจารย

ดานสถติขิองอนิเดยีไดมีการเขยีนเรื่องการโฆษณาชวนเช่ือและการทําสงคราม

ประวัติศาสตรอันเกาแก การสรางขอมูลใหเหมาะสมกับวาระทางการเมือง

และเศรษฐกจิไดมีการถูกบันทกึไวกอนหนานี้แลว 
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การแพรกระจายของสําเนาสิ่งพมิพที่มีขาวปลอมสามารถตรวจสอบ

ไดถึงจุดเริ่มตนของสํานักพิมพ Gutenberg การปฏิวัติฝรั่งเศสในยุโรปยังเห็น

การใชขอมูลเพื่อการหลอกลวงทางการเมือง นอกจากนี้ยุคของการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมและการรูแจง ไมไดจํากัดการแพรกระจายและการมีขาวปลอมใน

ยุคนัน้ 

การเขามาของเทคโนโลยีสมัยใหมทําใหการสื่อสารมวลชนมีการ

เปลี่ยนแปลงครัง้ใหม ดวยเหตุนี้ปรากฏการณของขาวปลอมจึงเกดิรูปแบบใหม

เชนกัน Posetti and Matthews (2018) เขยีนเกี่ยวกับ The Great Moon Hoax of 

1835 ซึ่งเปนขาวหลอกลวงขนาดใหญเรื่องแรกในหนังสือพิมพอเมริกันฉบับ

หนึ่ง โดยมีเนื้อหาหกตอนเกี่ยวกับการคนพบสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร นอกจากนี้

การศกึษาลาสุดเกี่ยวกับขาวปลอมพบวา การปฏิวัติรัสเซียในป 2460 มีการ

สรางขาวปลอม และการโฆษณาชวนเช่ือของเยอรมันเริ่มตนกอนสงครามโลก

ครัง้ที่สองในชวงกลางทศวรรษที่ 1930 และในป พ.ศ. 2481 มีการออกอากาศ

ทางวิทยุที่ดัดแปลงมาจากละครเรื่อง The War of the Worlds ของ H. G. Well 

ซึ่งถูกกลาวหาวาสรางความหวาดกลัวใหกับผูฟงกวาลานคน (Edson C. 

Tandoc Jr., Zheng Wei Lim & Richard Ling, 2017) 

ตลอดศตวรรษที่ 20 สงครามตาง ๆ มาพรอมกับแคมเปญโฆษณา

ชวนเช่ือโดยฝายที่เกี่ยวของการแพรกระจายขาวปลอมและขอมูลปลอมเพื่อ

สรางอทิธพิลตอมวลชน สงครามโลกทั้งสองครั้งมีการใชการโฆษณาชวนเช่ือ

อยางกวางขวางเพื่อเผยแพรเรื่องราวและขอมูล ดวยความพยายามในการ

จัดการและการปรับแตงภาพ ความพยายามของ Joseph Goebbels 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงการโฆษณาชวนเช่ือของนาซเียอรมันอาจถอืไดวาเปน

กระแสที่สูงในปรากฏการณการแพรกระจายและการเผยแพรขาวปลอม 

ในอกีครึง่ศตวรรษขางหนา โลกไดเห็นความกาวหนาทางเทคโนโลยี

อยางรวดเร็ว การแพรกระจายของวิทยุและโทรทัศนไมไดเปนการสงขาวปลอม
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กลุมคน นักปรัชญาชาวจีนขงจ๊ือผูเขยีนเกี่ยวกับการเมือง ชานัคยาปรมาจารย

ดานสถติขิองอนิเดยีไดมีการเขยีนเรื่องการโฆษณาชวนเช่ือและการทําสงคราม

ประวัติศาสตรอันเกาแก การสรางขอมูลใหเหมาะสมกับวาระทางการเมือง

และเศรษฐกจิไดมีการถูกบันทกึไวกอนหนานี้แลว 
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ไปยังสื่อเหลานัน้เทานัน้ ยิ่งไปกวานัน้การสื่อสารมวลชนแบบแท็บลอยดในชวง

ทศวรรษที่ 1980 และ 1990 ไดเห็นการกลับมาของขาวปลอมครั้งใหญโดย

เช่ือมโยงกับผลประโยชนทางธุรกจิในสื่อ และวาระทางการเมืองมีสวนเพิ่มขึ้น

ดวยการสรางขาวปลอม 

ดวยการถอืกําเนดิของอนิเทอรเน็ต อีเมลและโซเชียลเน็ตเวิรก การ

แพรกระจายของขาวปลอมจึงมีสัดสวนที่มากขึ้นเนื่องจากองคประกอบแบบ

โตตอบที่มีอยูใน Web 2.0 และไวรัล การหลอกลวงทางอีเมลกลายเปน

ลักษณะใหมของอินเทอรเน็ตในชวงปลายทศวรรษที่ 1990 และตนป 2000 

โลกไดเห็นการระดมขาวปลอมในชวงวิกฤตและความขัดแยงโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในชวงสงครามซเีรยีและความขัดแยงในยูเครน นอกจากนี้เรายังไดเห็นการ

ใชประโยชนจากขาวปลอมในระหวางการเลือกตั้งประธานาธิบดีป 2016 ใน

สหรัฐอเมรกิาและสหราชอาณาจักร – การลงคะแนนสมาชิกสหภาพยุโรป 

ขาวปลอมถูกบันทกึมีจํานวนมากขึ้น เนื่องจากการแพรกระจายและ

เผยแพรขอมูลปลอมอยางรวดเร็วบนโลกอินเทอรเน็ต และการแปลงขาวสาร

เปนขอมูลดจิิทัลเปนเหตุผลสําคัญที่อยูเบื้องหลังการแพรกระจายอยางรวดเร็ว

นี้ นอกจากนี้ยังมีการใชคําวาขาวปลอมเพื่อทําใหแหลงขาวและขอมูลที่เปน

จรงิเสื่อมเสยี เปนการเพิ่มความไมสมบูรณของระบบนิเวศขอมูล วันนี้เราเห็น

การเพิ่มขึ้นของประวัตศิาสตรปรากฏการณขาวปลอมซึ่งไดรับความชวยเหลือ

อยางมากจากแรงผลักดันทางเทคโนโลยขีองอนิเทอรเน็ตและโซเชียลมีเดีย ซึ่ง

ทัง้หมดที่กลาวมาคืออันตรายของขาวปลอมหรอืขอมูลเท็จ  
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 ข่าวปลอมคืออะไร  

รายงานวารสารวิชาการ กสทช. ประจําป 2561 เรื่อง “ขาวลวง : 

ปญหาและความทาทาย” ไดกลาววาปจจุบันยังไมมีการนิยามความหมายของ 

“ขาวปลอม”“Fake News” หรือ “ขาวลวง” อยางแนชัด แตเปนที่ยอมรับโดย

ท่ัวกัน ดังนี้ 

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ใหนิยามขาวลวง 

หมายถึง ขอมูลชุดหนึ่งที่ทําขึ้นมาโดยมีเจตนาจะบิดเบือนและโจมตีบุคคล 

กลุมคน หรือองคกร และในบางครั้งขาวปลอมยังมีความหมายรวมถึงการ

เขียนขาวในเชิงลบ การโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) ทางการเมืองและ

รูปแบบโฆษณาที่ชวนใหเขาใจผิดจากทัศนคติของผูรับสาร รวมไปถึงการ

รายงานในรูปแบบเสยีดสแีละมีการใสขอมูลที่ผดิ โดยเจตนาโจมตีทางไซเบอร 

เม่ือนิยามอยางแคบนั้น ขาวปลอมหรือขาวลวงเปนขาวที่ถูกสรางขึ้นในการ

รายงานขาว ซึ่งรวมถึงสํานักขาว นักการเมือง และบริษัทผูผลิตแพลตฟอรม 

(European Commission, 2017)  

อยางที่กลาวไปในขางตนวา ภายหลัง 4 - 5 ปที่ผานมานี้ หลายคน

ไดใหความสําคัญกับเรื่องของขาวปลอมหลังจากเหตุการณการเลือกตั้ง

ประธานาธบิดขีองประเทศสหรัฐอเมรกิา เม่ือป ค.ศ. 2016 ทําใหสื่อหลายแหง

และประชาชนตื่นตัว ตระหนักและระมัดระวังในเรื่องของขาวปลอมมากขึ้น

กลาวโดยสรุปไดวา ขาวปลอม หมายถึง ขาวที่มีเนื้อหาอันเปนเท็จ หลอกลวง 

หรือขาวสรางสถานการณ รวมถึงการเขียนขาวที่ไดรับการสนับสนุนอยาง

ปดบังหรือแอบแฝง ซึ่งนําเสนอในสื่อสังคมและแพลตฟอรมออนไลนอื่น ๆ 

(Lazer et al., 2018)  
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สหรัฐอเมรกิาและสหราชอาณาจักร – การลงคะแนนสมาชิกสหภาพยุโรป 
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 ข่าวปลอมคืออะไร  

รายงานวารสารวิชาการ กสทช. ประจําป 2561 เรื่อง “ขาวลวง : 

ปญหาและความทาทาย” ไดกลาววาปจจุบันยังไมมีการนิยามความหมายของ 

“ขาวปลอม”“Fake News” หรือ “ขาวลวง” อยางแนชัด แตเปนที่ยอมรับโดย

ท่ัวกัน ดังนี้ 

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ใหนิยามขาวลวง 

หมายถึง ขอมูลชุดหนึ่งที่ทําขึ้นมาโดยมีเจตนาจะบิดเบือนและโจมตีบุคคล 

กลุมคน หรือองคกร และในบางครั้งขาวปลอมยังมีความหมายรวมถึงการ

เขียนขาวในเชิงลบ การโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) ทางการเมืองและ

รูปแบบโฆษณาที่ชวนใหเขาใจผิดจากทัศนคติของผูรับสาร รวมไปถึงการ

รายงานในรูปแบบเสยีดสแีละมีการใสขอมูลที่ผดิ โดยเจตนาโจมตีทางไซเบอร 

เม่ือนิยามอยางแคบนั้น ขาวปลอมหรือขาวลวงเปนขาวที่ถูกสรางขึ้นในการ

รายงานขาว ซึ่งรวมถึงสํานักขาว นักการเมือง และบริษัทผูผลิตแพลตฟอรม 

(European Commission, 2017)  

อยางที่กลาวไปในขางตนวา ภายหลัง 4 - 5 ปที่ผานมานี้ หลายคน

ไดใหความสําคัญกับเรื่องของขาวปลอมหลังจากเหตุการณการเลือกตั้ง

ประธานาธบิดขีองประเทศสหรัฐอเมรกิา เม่ือป ค.ศ. 2016 ทําใหสื่อหลายแหง

และประชาชนตื่นตัว ตระหนักและระมัดระวังในเรื่องของขาวปลอมมากขึ้น

กลาวโดยสรุปไดวา ขาวปลอม หมายถึง ขาวที่มีเนื้อหาอันเปนเท็จ หลอกลวง 

หรือขาวสรางสถานการณ รวมถึงการเขียนขาวที่ไดรับการสนับสนุนอยาง

ปดบังหรือแอบแฝง ซึ่งนําเสนอในสื่อสังคมและแพลตฟอรมออนไลนอื่น ๆ 

(Lazer et al., 2018)  
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ประเภทของข่าวปลอม 
ขาวปลอมในปจจุบัน มีมากมายหลายประเภท บางประเภท

ผสมผสานกันไปและหลากหลายรูปแบบ แตยังคงสามารถแบงออกเปน

ประเภทหลัก ๆ จาก LS Media Policy โดย Tambini (2017) ไดแบงขาวปลอม

ออกเปน 6 ประเภท ไดแก 

 

ตารางที� 1  ประเภทของข่าวปลอม 

ประเภทขา่วปลอม คณุลกัษณะ 

เน้ือหาท่ีสรางขึ้น 

(Fabricated content) 

เน้ือหาขาวท่ีเปนเท็จท้ังหมด 

เน้ือหาท่ีมกีารจัดการ  

(Manipulated content) 

 

เน้ือหาขาวท่ีมกีารบิดเบือนจากขอเท็จจริงหรือ

เปนการสรางขึ้นจากจนิตนาการ เชน พาดหัวขาว

ท่ีตองการสรางเน้ือหากระตุนอารมณเพื่อ

เรียกรองความสนใจจากผูอานหรือผูชม หรือท่ี

เรียกวา “พาดหัวเรียกแขก” (Click bait) 

เน้ือหาแอบอาง 

(Imposter content) 

เน้ือหาเปนการแอบอางแหลงขาวท่ีแทจริง เชน 

การใชยี่หอหรือแบรนดขององคกรท่ีนาเชื่อถอืหรือ

มชีื่อเสียง 

เน้ือหาหลอกลวง 

(Misleading content) 

เน้ือหาเปนการใชขอมูลเพื่อหลอกลวงใหหลงเชื่อ  

เชน การนําเสนอความคดิเห็นในรูปของขอเท็จจริง 

บริบทปลอมในการเชื่อมโยง 

(False context of connection) 

เน้ือหาท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง เชน การพาดหัว

ขาวในบทความไมไดสะทอนเน้ือหาของขาวจริง 

การเสียดสีและลอเลียน 

(Satire and parody) 

เน้ือหาเปนการนําเสนอขาวในลักษณะท่ีขําขันหรือ

ในลักษณะท่ีเหมอืนเปนขอเท็จจริง แตแทจริงเปน

ขาวปลอม ขาวประเภทน้ีมักจะมเีจตนาไมไดต้ังใจ
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ประเภทขา่วปลอม คณุลกัษณะ 

ท่ีจะหลอกผูรับสาร แตเปนการสรางขึ้นเพื่อใชใน

การเสียดสีลอเลียน 

 
 ขณะเดียวกัน จากรายงาน “ คู มือภาคปฏิบัติ  นักตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิ” โดย นายพรีพล อนุตรโสตถิ์ (2562) หัวหนาทีมศูนยชัวรกอนแชร 

สํานักขาวไทย อสมท รวมกับ ดร.เจษฎา ศาลาทอง อาจารยประจําภาค

วิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ ไดกลาวเกี่ยวกับการแยก

ประเภทของ “ขอมูลเท็จ”
5
 ออกไวทัง้หมด 7 ประเภทดวยกัน ไดแก 

 

ตารางที� 2 ประเภทข้อมูลเท็จ 

ประเภทขอ้มลูเทจ็ คณุลกัษณะ 

ขาวปลอม การกุเร่ืองมั่วท้ังหมด มุงหลอกลวงหรือหวังราย 

ชี้นํา จัดฉากขอมูลเพื่อชี้นํา มุงจุดประเด็นหรือใสราย 

โยงมั่ว ไมสัมพันธกันระหวาง ภาพ คลิป หรือคําบรรยาย

ประกอบ อาจทําใหความหมายของการส่ือสารผิด

ไป 

ผดิบริบท เปนขอมูลจริง แตนํามาใชผดิบริบท 

 
 
 
 
 

                                            
5  รายงาน “คูมือภาคปฏิบัติ นักตรวจสอบขอเท็จจริง” ใชคําวา “ขอมูลเท็จ” แทนที่คําวา 

“ขาวปลอม”  
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ประเภทขอ้มลูเทจ็ คณุลกัษณะ 

ลอเลียน เน้ือหาเสียดสีใหเกิดความตลกขบขัน ไมมุงใหเกิด

อันตรายแตอาจทําใหบางคนเชื่อวาเปนความจริง 

เพราะเน้ือหาท่ีลอเลียนอาจจะมคีวามจริงใน

บางสวน เชน การลอเลียนหรือเสียดสีทางการเมอืง 

อาจทําใหประชาชนเกิดความสับสนได 

สวมรอย ปลอมตัวสวมรอยใหขอมูล เพื่อหลอกลวงหรือหวัง

ราย โดยขอมูลเท็จน้ีอาจทําใหผูไมหวังดีกอ

อาชญากรรมทางออนไลนไดอยางงายมากขึ้น 

หลอกลวง สรางขอมูลเพื่อหลอกลวงโดยเฉพาะ 

 
จากรายงาน The Legal Framework to Address “Fake News : 

Possible Policy Action at the EU Level (2018)” ของคณะกรรมาธิการยุโรป 

(European Commission 2018) ที่ระบุปญหาของคุณภาพขาวและหาแนวทาง

จัดการขาวลวงในยุคอนิเทอรเน็ต ไดจําแนกประเภทของขาวปลอมดังนี้ 

1. เนื้อหาอยูในกรอบจํากัด (Content bubles) เกิดขึ้นเม่ือบุคคลมี

ปฏิสัมพันธกับแหลงขาวเดยีว แตกลไกของอัลกอริทมึทําหนาที่ในการปอนขาว

ใหผูอานนัน้ตามมุมมองหรอืความเขาใจที่ผูอานชอบหรือสนใจ ซึ่งทําใหเกิดสิ่ง

ที่เรยีกวาอคตเิชิงพฤติกรรมหรือเช่ือ รวมถึงตอกย้ําในสิ่งที่ตนเองเช่ืออยูแลว 

(Confirm bias) และการใชอัลกอริทึมสําหรับเครื่องมือคนหาขอมูลบน

อินเทอรเน็ต (Search engine) ที่อางอิงการคนหาในอดีตและเนื้อหาที่มีการ

เลอืกอานลาสุดประกอบ ทําใหกลุมของขอมูลนําเสนอผูอานแคบลงจากเฉพาะ

บางแหลงขอมูลเทานัน้อกีดวย 
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2. ขาวปลอมที่มีการเผยแพรอยางไมตั้งใจทําใหเกิดผลรายหรือการ

เขาใจผิด (Misinformation) เปนการแสดงหรือนําเสนอความคิดเห็น แตอาจ

ผดิพลาดหรอืไมจรงิ ซึ่งสามารถเพิ่มหรือกระตุนใหขาวลวงแพรกระจายและ

นาเช่ือถอืมากขึ้น 

3. ขาวปลอมที่มีการเผยแพรอยางจงใจ (Disinformation) เปนกรณีที่

มีการใชอนิเทอรเน็ตหรือสื่อสังคมออนไลนที่มีแพลตฟอรมดวยเจตนาในการ

จัดการขอมูล เพื่อบดิเบอืนหรอืสรางอทิธพิลทางความคิดเห็นของผูอานท่ัวไป 

แตในกรณีที่มีปญหามากที่สุดในรัฐบาลประเทศตาง ๆ ก็พยายามที่จะหา

แนวทางในการจัดการการแพรกระจายของขาวปลอมอยางเปนระบบและมี 

กลยุทธ เพื่อหวังผลทางการเมืองหรือเชิงพาณิชย (Disinformation operate) 

ดังเชนในกรณีของขาวปลอมการเลือกตั้งประธานาธิบดีในตางประเทศ ซึ่ง

ตอมาอาจกลายเปนภัยตอความม่ันคงได หากเปนการแทรกแซงของรัฐบาล

ตางประเทศ  

ดร.แคลร วารเดิล ผูอํานวยการองคกร First Draft ไดจัดแบงความ

ผดิปกตขิองขอมูลขาวสารออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ โดยมองจากการเปนขอมูล

เท็จและการกออันตรายตอผูคน ไดดังนี้ (European Commission 2018) . 

 

ตารางที� 3 ประเภทข่าวปลอม 

ประเภทขา่วปลอม คณุลกัษณะ 

Mis-information ขอมูลเท็จท่ีเผยแพรออกไป โดยไมมเีจตนากออันตราย 

Dis-information ขอมูลเท็จท่ีเผยแพรออกไป โดยมเีจตนากออันตราย 

Mal-information ขอมูลท่ีอาจจะไมใชขอมูลเท็จ ซึ่งเผยแพรโดยมุงใหเกิด

อันตราย มักเปนขอมูลท่ีควรจะเปนสวนตัว แตกลับถูก

นํามาเผยแพรบนพื้นท่ีสาธารณะ 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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นอกจากนี้ ขาวปลอมยังสามารถแบงสาเหตุของการเกิดไดเปน

ทัง้หมด 8 สาเหตุ ไดแก 

 (1) การขาดทักษะทางวารสารศาสตร 

 (2) ความตองการเสยีดสเีพื่อขบขัน 

 (3) ตองการปลุกปนยุยง 

 (4) เพื่อสนองความพงึพอใจ 

 (5) ขอมูลเลอืกขาง 

 (6) เพื่อสรางรายได 

 (7) เพื่อช้ีนําทางการเมือง 

 (8) เพื่อโฆษณาชวนเช่ือ 

 

นิยามความหมาย ข่าวปลอม ของบรรณาธิการข่าว
โทรทัศน์ไทย ในยุคที�ข่าวปลอมถูกนําเสนอเป�นข่าวใน
สื�อโทรทัศน ์
7 บรรณาธกิารขาวสถานโีทรทัศน ประกอบดวย สถานีโทรทัศนชอง 

7 สถานีโทรทัศนชอง 3 สถานีโทรทัศนอมรินทรทีวี สถานีโทรทัศนชอง ONE 

สถานโีทรทัศนไทยรัฐทีวี สถานโีทรทัศนพพีทีีวี และสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

ใหนยิามความหมายของขาวปลอม (Fake News) วา  
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“ไม่ใช่ข่าว มีการบิดเบือนข้อมูล ไม่มีข้อมูลอ้างอิงที�
ชัดเจนพอ เป�นสิ �งที�ถูกประกอบสร้างขึ�นที�ผู้สร้างหวัง
ผลประโยชน์ทางใดทางหนึ�ง ซึ�งเป�นส่วนหนึ�งของการ
จัดการข้อมูลข่าวสาร IO (Information Operation) 
เพื�อแย่งชิงพื�นที�ข่าว”6 

 
ภาพท่ี 4 นยิามความหมาย ขาวปลอมของบรรณาธิการขาวโทรทัศนไทย 

 

                                            
6  ขอมูลสวนนี้จากงานวจัิย Newsroom Alert: การตรวจสอบขาวปลอมของหองขาวไทย (วิไล

วรรณ จงวิไลเกษม, 2564) โดยสัมภาษณบรรณาธิการขาวสถานีโทรทัศน 7 สถาน ี
ประกอบดวย สถานีโทรทัศนชอง 7 สถานีโทรทัศนชอง 3 สถานีโทรทัศนอมรินทรทีว ี
สถานโีทรทัศนชอง ONE สถานโีทรทัศนไทยรัฐทวี ีสถานโีทรทัศนพพีทีวี ีและสถานโีทรทัศน
ไทยพบีเีอส การเลอืกกองบรรณาธิการขาวโทรทัศนในประเทศไทยเปนกรณีศึกษา ดวย
เพราะสื่อโทรทัศนยังเปนสื่อที่มีบทบาทเขาถึงคนดูขาวและสรางผลกระทบตอสังคมในวง
กวางตอการรายงานขาว อีกทั้งเกิดปรากฏการณการนําคลิปในสื่อสังคมออนไลนมา
เผยแพรตอหรือมาขยายผลตอในรายการขาวโทรทัศนและหลายคร้ังเปนการนําเร่ืองเท็จใน
สื่อสังคมออนไลนมานําเสนอเปนขาว จนเกิดคําถามวาสื่อโทรทัศนมีการตรวจสอบขอมูล
จากสื่อสังคมออนไลนมากนอยอยางไร กอนที่จะนํามาเผยแพรตอ  

ข่าว
ปลอม

ไม่ใช่ข่าว

ส่งที�ถูก

ประกอบ

สร้างขึ�น

ไม่มีข้อมูล

อ้างอิงที�

ชัดเจน

บิดเบือน

ข้อมูล

หวัง

ผลประโยชน์

แย่งชิงพื�นที�

ข่าว

เป�นส่วน

หนึ�งของ IO
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เผยแพรตอหรือมาขยายผลตอในรายการขาวโทรทัศนและหลายคร้ังเปนการนําเร่ืองเท็จใน
สื่อสังคมออนไลนมานําเสนอเปนขาว จนเกิดคําถามวาสื่อโทรทัศนมีการตรวจสอบขอมูล
จากสื่อสังคมออนไลนมากนอยอยางไร กอนที่จะนํามาเผยแพรตอ  

ข่าว
ปลอม

ไม่ใช่ข่าว

ส่งที�ถูก

ประกอบ

สร้างขึ�น

ไม่มีข้อมูล

อ้างอิงที�

ชัดเจน

บิดเบือน

ข้อมูล

หวัง

ผลประโยชน์

แย่งชิงพื�นที�

ข่าว

เป�นส่วน

หนึ�งของ IO
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นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา บรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน 

PPTV ใหนยิามความหมายคําวา ขาวปลอม วา ขาวที่ไมมีขอมูลอางอิงที่ชัดเจน

พอ แมวาในระยะหลังขาวปลอมจะมีความซับซอนมากขึ้น เชน IO (Information 

Operation) เปนตน เพราะ IO ก็คือ ขาวปลอม ขาวหนึ่งขาวที่มีการเผยแพร

ออกมานัน้อาจจะเปนขาวจรงิ แตถูกเผยแพรโดยกําลังคนจํานวนมาก จนทําให

เกดิการเขาใจผดิ โดยเฉพาะขาวการเมืองที่เปนความคิดเห็นของบุคคลตาง ๆ 

ยกตัวอยางเชน คนหนึ่งคนพูด 5 นาที แตกลับหยิบเพียงประโยคเดียวของ

บุคคลนัน้มา Quote เปนคําพูดและนํามาเผยแพรดวยการปมโพสตในลักษณะ

ที่ตองการใหเกดิความเขาใจผดิ เปนตน ขาวแบบนี้ถือวาเปนขาวปลอมหรือไม 

เพราะมันคือเรื่องจรงิและเปนสวนหนึ่งที่พูด แตบริบททั้งหมดที่พูดนั้นไมไดถูก

เผยแพร หรือมีความหมายตามที่พูดเพียงประโยคเดียวที่ถูกหยิบยกมา 

เพราะฉะนัน้กองบรรณาธกิารตองชัดเจนในแงของแหลงขอมูลและเนื้อหา  

 

“ขาวปลอมในปจจุบันนั้นมีจํานวนมาก มีทั้งขาวปลอมที่ตั้งใจผลิต

ขึ้นมาเลย เชน IO ที่นําภาพแกนนําม็อบจากสถานที่หนึ่ง นํามาเขียนบรรยาย

ภาพเปนอีกสถานที่หนึ่ง และโพสตภาพติดตอกันเพื่อใหเกิดการเขาใจผิด  

เปนตน หรอืขาวที่มีภาพผูหญิงกับพระปลอยออกมา พรอมบรรยายภาพวา มี

สีกาเขาไปนัวเนียกับพระในกุฏิ สรางความเสียหายใหแกพระสงฆ วันตอมา 

ผูหญิงในภาพไดออกมาอธบิายวาจรงิ ๆ แลวตนกับพระในรูปเปนอากับหลาน

กัน ซึ่งนอกจากขาวปลอมแลว ขาวในลักษณะที่มีความก้ํากึ่งวาตองการใหเกิด

ความเสยีหายก็มีเปนจํานวนมากเชนกัน” บรรณาธกิารบริหาร สถานีโทรทัศน 

PPTV  

 

นางเฉลิมศรี ปรีงาม บรรณาธิการขาวสถานีโทรทัศนชอง 3 นิยาม

ความหมายของ ขาวปลอม วา คือ ขาวเท็จ ขาวลวงตาง ๆ ซึ่งจะมีลักษณะ
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ปลอมเพื่อหวังผลประโยชนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อสิ่งที่ผูปลอยขาวตองการ 

“ตรงนี้เปนกระบวนการของการแยงชิงพื้นที่ขาว แคออกขาวเพื่อใหประชาชน

ไดเห็นโดยที่ไมมีความรับผดิชอบตอสังคมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสําหรับ

กองบรรณาธกิารขาวชอง 3 เอง จะมีการตรวจสอบขอมูล จึงทําใหมีรายการ

จับขาวลวงออกมา ออกอากาศหลังรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ มีเวลา

รายการประมาณ 2-3 นาท”ี  

 

บรรณาธกิารขาวสถานโีทรทัศนชอง 3 เลาวา โดยสวนใหญรายการ

จับขาวลวงจะนําเสนอประเด็นที่แชรกันในโลกออนไลน หรือไดฟงมาวามี

เหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้น ทางทีมงานก็จะตรวจสอบกับบุคคลที่เกี่ยวของและ

บุคคลที่ทราบขอเท็จจรงิในเรื่องนั้น ในบางประเด็นขาว ผูประกาศขาวก็จะลง

พื้นที่ดวยตัวเอง และจะเฉลยรวมถงึตอบประเด็นในรายการเลยวาเปนขาวจริง

หรอืขาวปลอม 

นางจุตวิด ีทองนาค รองผูจัดการฝายขาว 2 สถานโีทรทัศนชอง 7 ให

นิยามของคําวา ขาวปลอม วา คือขาวปลอมหรือขาวที่บิดเบือน คําวา ขาว

ปลอม ในสังคมสื่อที่ถกเถยีงกันนัน้มักจะเปนเรื่องของการเมือง และเนื่องจาก

ชอง 7 คอนขางจริงจังกับการนําเสนอขาวการเมือง เพราะมีนโยบายสําหรับ

การทําขาวอยู ทุกขาวปลอม ที่เปนเรื่องของการเมือง เรื่องของสถาบันหรือ

หม่ินเหมตอความม่ันคง จะไมสามารถนําเสนอไดเสมอไป จะตองมีการ

กลั่นกรองอยางละเอียด และพิจารณากันเปนพิเศษกอนจึงจะนําเสนอขาว

เหลานี้ได 

 

“ชอง 7 นําเสนอ Fake news ท่ัวไปที่ประชาชนควรไดรับทราบวาขาว

ใดคือขาวปลอม จะเนนกลุมเปาหมายของชอง 7 ซึ่งเปนคนที่มีภูมิลําเนาอยู

ตางจังหวัดเปนสวนใหญ ซึ่งจะตางจากชอง 3 ซึ่งกลุมเปาหมายเปนคน
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นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา บรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน 

PPTV ใหนยิามความหมายคําวา ขาวปลอม วา ขาวที่ไมมีขอมูลอางอิงที่ชัดเจน

พอ แมวาในระยะหลังขาวปลอมจะมีความซับซอนมากขึ้น เชน IO (Information 

Operation) เปนตน เพราะ IO ก็คือ ขาวปลอม ขาวหนึ่งขาวที่มีการเผยแพร

ออกมานัน้อาจจะเปนขาวจรงิ แตถูกเผยแพรโดยกําลังคนจํานวนมาก จนทําให

เกดิการเขาใจผดิ โดยเฉพาะขาวการเมืองที่เปนความคิดเห็นของบุคคลตาง ๆ 

ยกตัวอยางเชน คนหนึ่งคนพูด 5 นาที แตกลับหยิบเพียงประโยคเดียวของ

บุคคลนัน้มา Quote เปนคําพูดและนํามาเผยแพรดวยการปมโพสตในลักษณะ

ที่ตองการใหเกดิความเขาใจผดิ เปนตน ขาวแบบนี้ถือวาเปนขาวปลอมหรือไม 

เพราะมันคือเรื่องจรงิและเปนสวนหนึ่งที่พูด แตบริบททั้งหมดที่พูดนั้นไมไดถูก

เผยแพร หรือมีความหมายตามที่พูดเพียงประโยคเดียวที่ถูกหยิบยกมา 

เพราะฉะนัน้กองบรรณาธกิารตองชัดเจนในแงของแหลงขอมูลและเนื้อหา  

 

“ขาวปลอมในปจจุบันนั้นมีจํานวนมาก มีทั้งขาวปลอมที่ตั้งใจผลิต

ขึ้นมาเลย เชน IO ที่นําภาพแกนนําม็อบจากสถานที่หนึ่ง นํามาเขียนบรรยาย

ภาพเปนอีกสถานที่หนึ่ง และโพสตภาพติดตอกันเพื่อใหเกิดการเขาใจผิด  

เปนตน หรอืขาวที่มีภาพผูหญิงกับพระปลอยออกมา พรอมบรรยายภาพวา มี

สีกาเขาไปนัวเนียกับพระในกุฏิ สรางความเสียหายใหแกพระสงฆ วันตอมา 

ผูหญิงในภาพไดออกมาอธบิายวาจรงิ ๆ แลวตนกับพระในรูปเปนอากับหลาน

กัน ซึ่งนอกจากขาวปลอมแลว ขาวในลักษณะที่มีความก้ํากึ่งวาตองการใหเกิด

ความเสยีหายก็มีเปนจํานวนมากเชนกัน” บรรณาธกิารบริหาร สถานีโทรทัศน 

PPTV  

 

นางเฉลิมศรี ปรีงาม บรรณาธิการขาวสถานีโทรทัศนชอง 3 นิยาม

ความหมายของ ขาวปลอม วา คือ ขาวเท็จ ขาวลวงตาง ๆ ซึ่งจะมีลักษณะ
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ปลอมเพื่อหวังผลประโยชนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อสิ่งที่ผูปลอยขาวตองการ 

“ตรงนี้เปนกระบวนการของการแยงชิงพื้นที่ขาว แคออกขาวเพื่อใหประชาชน

ไดเห็นโดยที่ไมมีความรับผดิชอบตอสังคมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสําหรับ

กองบรรณาธกิารขาวชอง 3 เอง จะมีการตรวจสอบขอมูล จึงทําใหมีรายการ

จับขาวลวงออกมา ออกอากาศหลังรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ มีเวลา

รายการประมาณ 2-3 นาท”ี  

 

บรรณาธกิารขาวสถานโีทรทัศนชอง 3 เลาวา โดยสวนใหญรายการ

จับขาวลวงจะนําเสนอประเด็นที่แชรกันในโลกออนไลน หรือไดฟงมาวามี

เหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้น ทางทีมงานก็จะตรวจสอบกับบุคคลที่เกี่ยวของและ

บุคคลที่ทราบขอเท็จจรงิในเรื่องนั้น ในบางประเด็นขาว ผูประกาศขาวก็จะลง

พื้นที่ดวยตัวเอง และจะเฉลยรวมถงึตอบประเด็นในรายการเลยวาเปนขาวจริง

หรอืขาวปลอม 

นางจุตวิด ีทองนาค รองผูจัดการฝายขาว 2 สถานโีทรทัศนชอง 7 ให

นิยามของคําวา ขาวปลอม วา คือขาวปลอมหรือขาวที่บิดเบือน คําวา ขาว

ปลอม ในสังคมสื่อที่ถกเถยีงกันนัน้มักจะเปนเรื่องของการเมือง และเนื่องจาก

ชอง 7 คอนขางจริงจังกับการนําเสนอขาวการเมือง เพราะมีนโยบายสําหรับ

การทําขาวอยู ทุกขาวปลอม ที่เปนเรื่องของการเมือง เรื่องของสถาบันหรือ

หม่ินเหมตอความม่ันคง จะไมสามารถนําเสนอไดเสมอไป จะตองมีการ

กลั่นกรองอยางละเอียด และพิจารณากันเปนพิเศษกอนจึงจะนําเสนอขาว

เหลานี้ได 

 

“ชอง 7 นําเสนอ Fake news ท่ัวไปที่ประชาชนควรไดรับทราบวาขาว

ใดคือขาวปลอม จะเนนกลุมเปาหมายของชอง 7 ซึ่งเปนคนที่มีภูมิลําเนาอยู

ตางจังหวัดเปนสวนใหญ ซึ่งจะตางจากชอง 3 ซึ่งกลุมเปาหมายเปนคน

Fake News Fighter 
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กรุงเทพฯ เพราะฉะนัน้การนําเสนอขาวจะตองตอบโจทยผูที่อยูตางจังหวัดดวย 

ซึ่งรายการทัง้ 3 รายการ (เชานี้ที่หมอชิต, ประเด็นเด็ด 7 สี, เจาะประเด็นขาว

คํ่า) ที่ผลติและรับผดิชอบอยูนัน้มีเรทติ้งอันดับหนึ่งทั้งหมด การนําเสนอ Fake 

news จึงจําเปนตองใหกลุมเปาหมายไดประโยชนมากที่สุด จึงเปนเหตุผลที่ชอง 

7 ไมนําเสนอ Fake news ที่เปนเรื่องของการเมือง” รองผูจัดการฝายขาว 2 

สถานโีทรทัศนชอง 7 

 

นายคณศิ บุณยพานชิ บรรณาธิการกลุมขาวสืบสวน สถานีโทรทัศน

ไทยพบีเีอส มองวา ขาวปลอม คือ สิ่งที่ถูกประกอบสรางขึ้น โดยอาจจะหวัง

ผลหรอืไมก็ได ขึ้นอยูกับผูที่ประกอบสรางเรื่องราวเหลานัน้ การประกอบสราง

ขาวปลอมเพื่อเจตนาหวังผลบางสิ่งบางอยาง เชน ใหเกิดความแตกตื่น เกิด

ความปนปวน หรือเกิดผลอยางหนึ่งอยางใดที่อยากจะเห็น สวน เรื่องปลอม 

หรือขาวปลอม บางเรื่องที่ถูกสรางขึ้นมาอาจไมถูกหวังผลมากนัก แตผล

เกดิขึ้นจากสิ่งที่ทําไปโดยไมคาดคิดก็มี  

 

“หากนําคําวา ปลอม กับคําวา ขาว มาผสมกันก็คือ สิ่งที่ถูกสรางให

เปนเรื่องราวเพื่อหวังผลอยางหนึ่งอยางใด สวนคําวา ขาวลวง คือ สวนหนึ่ง

ของขาวปลอม แตไมใชเรื่องปลอมที่ถูกสรางขึ้นทั้งหมด มีเรื่องเกิดขึ้นจริงแต

อาจไมจรงิทัง้หมด เชน เรื่องที่เปนขาวอยู แตถูกลวงใหไมจริง หรือพูดไมจริง

ทั้งหมด พูดไมครบ พูดไมหมดพวกนี้ รวมแลว คือ ขาวปลอม ขาวลวง ขาว

บดิเบอืน คือนยิามของความไมจรงิ แตขาวลวงจะหวังผลมากกวาขาวปลอม” 

บรรณาธกิารกลุมขาวสบืสวน สถานโีทรทัศนไทยพบีเีอส 

 

นายวรวรรธน ขุนทอง บรรณาธกิารขาวหนา 1 สถานโีทรทัศนไทยรัฐ

ทวี ีนยิามคําวา ขาวปลอม คือ ขาวปลอมที่มีการแชร มีการเผยแพรตอกันมา
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โดยไมมีการตรวจสอบที่มาที่ไป สําหรับขาวปลอมที่เกิดขึ้นเปนไปเพื่ออะไรไม

ทราบ ทราบแตวาเปนการปฏิบัติตามความเคยชิน เพียงแคใชปลายนิ้วในการ

กดแชรสงตอ อาจจะเกิดจากความตั้งใจใหเกิดความเขาใจผิดหรือไมก็ได 

เพราะคนที่ผลิตขาวปลอม หรือคนที่เผยแพรขาวปลอมก็ไมใชผูสื่อขาวหรือ

สํานักขาวโดยอาชีพ สวนใหญเปนพลเมืองหรือบุคคลท่ัวไป พื้นฐานในการทํา

ขาวเชิงนิเทศศาสตรหรือวารสารศาสตรยอมแตกตางกัน เพราะทุกคนไมได

ฝกฝนมาทางดานนี้โดยตรง เปนเพียงผูเปดรับและสงตอ ในกรณีขาวปลอมที่

ตัง้ใจทําขึ้นมา ตองกลับไปดูวาตนทางตองการอะไร เปนเรื่องการเมืองหรือไม 

เปนเรื่องที่ตองการสาดโคลนใสฝายตรงขามหรอืไม สิ่งเหลานี้เปนปญหาที่แฝง

มากับขาวปลอมเหลานี้ และเปนปญหาใหญที่สื่อจะตองจัดการใหได 

 

นายบัญชา แข็งขัน บรรณาธกิารบรหิารขาวสถานโีทรทัศนชองวัน 31 

กลาววา ขาวปลอมก็คือ สิ่งที่ไมใชขาว เปนสิ่งหลอกลวง อาจจะหวังประโยชน

ดานใดดานหนึ่งก็เปนไปได ซึ่งตองระมัดระวัง ขาวหลอกลวงอาจจะเปนไอโอก็

ได ขาวปลอมอาจจะเปนสิ่งที่ถูกเผยแพรออกมาเพื่อตองการผลในระยะสั้น ๆ 

หรอืตองการใหมีผลกระทบตอกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได ตรงนี้คือสิ่งที่ตอง

ตรวจสอบ 

นายสัมพันธ ชะเอม รองผูอํานวยการฝายขาว สถานีโทรทัศน

อมรนิทรทวีี นยิามวา ขาวปลอม คือสิ่งที่ไมเปนความจริง ขณะเดียวกันก็เปน

สิ่งที่ถูกสรางใหเกิดขึ้นแลวมีการแชรตอหรือสงตออยางรวดเร็วในโซเชียล 

เน็ตเวิรค เชน เฟซบุก, ไลน เปนตน ปจจุบันขาวปลอมพบมากในโลกออนไลน 

เนื่องจากเปนชองทางการแพรกระจายไปสูการรับรูของผูคนจํานวนมากอยาง

รวดเร็ว 
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กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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ผลหรอืไมก็ได ขึ้นอยูกับผูที่ประกอบสรางเรื่องราวเหลานัน้ การประกอบสราง

ขาวปลอมเพื่อเจตนาหวังผลบางสิ่งบางอยาง เชน ใหเกิดความแตกตื่น เกิด

ความปนปวน หรือเกิดผลอยางหนึ่งอยางใดที่อยากจะเห็น สวน เรื่องปลอม 

หรือขาวปลอม บางเรื่องที่ถูกสรางขึ้นมาอาจไมถูกหวังผลมากนัก แตผล

เกดิขึ้นจากสิ่งที่ทําไปโดยไมคาดคิดก็มี  

 

“หากนําคําวา ปลอม กับคําวา ขาว มาผสมกันก็คือ สิ่งที่ถูกสรางให

เปนเรื่องราวเพื่อหวังผลอยางหนึ่งอยางใด สวนคําวา ขาวลวง คือ สวนหนึ่ง

ของขาวปลอม แตไมใชเรื่องปลอมที่ถูกสรางขึ้นทั้งหมด มีเรื่องเกิดขึ้นจริงแต

อาจไมจรงิทัง้หมด เชน เรื่องที่เปนขาวอยู แตถูกลวงใหไมจริง หรือพูดไมจริง

ทั้งหมด พูดไมครบ พูดไมหมดพวกนี้ รวมแลว คือ ขาวปลอม ขาวลวง ขาว

บดิเบอืน คือนยิามของความไมจรงิ แตขาวลวงจะหวังผลมากกวาขาวปลอม” 

บรรณาธกิารกลุมขาวสบืสวน สถานโีทรทัศนไทยพบีเีอส 

 

นายวรวรรธน ขุนทอง บรรณาธกิารขาวหนา 1 สถานโีทรทัศนไทยรัฐ

ทวีี นยิามคําวา ขาวปลอม คือ ขาวปลอมที่มีการแชร มีการเผยแพรตอกันมา

 

33 
 

โดยไมมีการตรวจสอบที่มาที่ไป สําหรับขาวปลอมที่เกิดขึ้นเปนไปเพื่ออะไรไม

ทราบ ทราบแตวาเปนการปฏิบัติตามความเคยชิน เพียงแคใชปลายนิ้วในการ

กดแชรสงตอ อาจจะเกิดจากความตั้งใจใหเกิดความเขาใจผิดหรือไมก็ได 

เพราะคนที่ผลิตขาวปลอม หรือคนที่เผยแพรขาวปลอมก็ไมใชผูสื่อขาวหรือ

สํานักขาวโดยอาชีพ สวนใหญเปนพลเมืองหรือบุคคลท่ัวไป พื้นฐานในการทํา

ขาวเชิงนิเทศศาสตรหรือวารสารศาสตรยอมแตกตางกัน เพราะทุกคนไมได

ฝกฝนมาทางดานนี้โดยตรง เปนเพียงผูเปดรับและสงตอ ในกรณีขาวปลอมที่

ตัง้ใจทําขึ้นมา ตองกลับไปดูวาตนทางตองการอะไร เปนเรื่องการเมืองหรือไม 

เปนเรื่องที่ตองการสาดโคลนใสฝายตรงขามหรอืไม สิ่งเหลานี้เปนปญหาที่แฝง

มากับขาวปลอมเหลานี้ และเปนปญหาใหญที่สื่อจะตองจัดการใหได 

 

นายบัญชา แข็งขัน บรรณาธกิารบรหิารขาวสถานโีทรทัศนชองวัน 31 
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เน็ตเวิรค เชน เฟซบุก, ไลน เปนตน ปจจุบันขาวปลอมพบมากในโลกออนไลน 

เนื่องจากเปนชองทางการแพรกระจายไปสูการรับรูของผูคนจํานวนมากอยาง

รวดเร็ว 
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บทที�  

3 
Fact Checking  

เครื�องมือต่อสู้ข่าวปลอม  
 

 
 

Fact Checking หรอืการตรวจสอบขอเท็จจรงิคืออะไร 

และเหตุใดจึงสําคัญ ??? 

 

ประโยคนี้เปนประโยคเริ่มตนสําหรับใครหลายคนที่เริ่มทําความรูจัก

และสนใจที่จะศึกษาเรื่องขาวปลอม (Fake News) โดยบทนี้มาทําความรูจัก 

Fact Checking เครื่องมือตอสูขาวปลอม 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป�นรูปแบบหนึ�งของการ
ไต่สวนเชิงสืบสวนที�สําคัญ รวมถึงแนวทางและการ
ปฏิบัติที�หลากหลาย และมีที�มาการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และบริบทสังคม 
  

 

“การแพรกระจายของขอมูลที่ผิดเปนของมนุษยโดยกําเนิด” Daniel 

Kahneman นักจิตวิทยาผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตรเศรษฐศาสตร

แนะนําแนวคิด “WYSIATI” (ยอมาจาก “What you see is all there is” หรือ 

“สิ่งที่คุณเห็นคือทัง้หมดที่มี”) ซึ่งหมายความวาเรามักจะไมมองหาสิ่งที่เราไม

เห็น เราคอนขางพึ่งพาขอมูลที่มีใหเราโดยตรงโดยไมไดตระหนักถงึสิ่งที่เราไมรู 

หากเราเห็นองคประกอบบางสวนของเรื่องราวเราจะสรางเรื่องราวที่ดีที่สุดที่

เราสามารถทําไดจากองคประกอบบางสวนเหลานัน้ สวนหนึ่งของแนวทางการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงคือการตระหนักถึงอคติทางความรูความเขาใจที่เกิดขึ้น

เองสําหรับเราแตละคน แมวาอคตเิหลานี้จะชวยใหเราใชชีวิตประจําวันได แตก็

สามารถทําใหเรามองขามขอเท็จจรงิที่เกี่ยวของไดแมวาจะมีการนําเสนออยาง

ชัดเจนก็ตาม (Allan, Alan, and Orna, 2018)  

การใชขอเท็จจรงิและการเลาเรื่องเปนเครื่องมือในการปลุกระดมทาง

การเมืองเปนวิธีการที่มีมานานแลว ในการโนมนาวใหประชาชนมีความเห็น

พองตองกัน 

ดังนัน้ บทบาทของนักขาวคือการใหขอมูลรายวันที่ถูกตอง ถึงแมวา

ความเปนจรงิมีมากกวาขอมูลที่รายงาน รวมถึงความพรอมเขาถึงขอมูลจาก

แหลงตาง ๆ ที่นักขาวจะรวบรวมเรื่องราวเหลานี้ใหกับสาธารณะ ถึงแมวา

ผลกระทบเครือขายของโซเชียลมีเดียไดขยายแหลงขอมูลและการสรางเรื่อง
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เลาตาง ๆ มากมาย อีกทั้งโซเชียลมีเดียไดลบตัวกรองหลักของนักขาว 

เนื่องจากการจัดตั้งผูบอกความจริง นักการเมืองและผูมีความคิดบางคนได

ฉวยโอกาสนี้ในการใชอํานาจ 

 

แนวคิดเกี�ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(Fact Checking) 

  ในชวงไมกี่ปที่ผานมา การตรวจสอบขอเท็จจริงเปนที่แพรหลายมาก

ขึ้นในวงการสื่อสารมวลชน สิ่งนี้สะทอนใหเห็นจากจํานวนองคกรตรวจสอบ

ขอเท็จจริงที่เพิ่มขึ้นในระดับสากล ในขณะที่องคกรเหลานี้มักถูกมองวาเปน

การแสวงหาขาวที่สอดคลองกับสื่อที่จัดตั้งขึ้น และพบวา แนวทางปฏิบัติใน

การตรวจสอบขอเท็จจริงแตกตางกันไปโดยมีองคกรจํานวนมากที่ยึดม่ันใน

พันธสัญญาตอ “ขอเท็จจรงิ”  

Fact-Checking as Idea and Practice in Journalism (Graves and 

Amazeen, 2019) ระบุวา การตรวจสอบขอเท็จจรงิมีความหมายดั้งเดิมในงาน

สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวของกับขั้นตอนภายในสําหรับการตรวจสอบขอเท็จจริง

กอนการตีพิมพ การตรวจสอบขอเท็จจริงภายในเกิดขึ้นเปนครั้งแรกใน

นิตยสารขาวของสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษที่ 1920 และ 1930 ซึ่งเปน

ทศวรรษที่บรรทัดฐานความเปนกลางไดถูกกําหนดขึ้นในหมูนักขาวชาว

อเมริกัน แมวา โดยท่ัวไปแลวหนังสือพิมพจะไมไดใชเครื่องตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิโดยเฉพาะ แตคํานี้ยังหมายถึงขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอง

ในวงกวางมากขึ้น ในปจจุบันทั้งนักวิชาการและนักขาวตางกังวลกับการ

ตรวจสอบขอเท็จจรงิภายในกองบรรณาธิการที่ลดลง เม่ือเผชิญกับวงจรการ

เผยแพรที่เรงรบีและวิกฤตเศรษฐกจิที่องคกรขาวในหลายสวนไดเผชิญ 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป�นรูปแบบหนึ�งของการ
ไต่สวนเชิงสืบสวนที�สําคัญ รวมถึงแนวทางและการ
ปฏิบัติที�หลากหลาย และมีที�มาการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และบริบทสังคม 
  

 

“การแพรกระจายของขอมูลที่ผิดเปนของมนุษยโดยกําเนิด” Daniel 

Kahneman นักจิตวิทยาผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตรเศรษฐศาสตร

แนะนําแนวคิด “WYSIATI” (ยอมาจาก “What you see is all there is” หรือ 

“สิ่งที่คุณเห็นคือทัง้หมดที่มี”) ซึ่งหมายความวาเรามักจะไมมองหาสิ่งที่เราไม

เห็น เราคอนขางพึ่งพาขอมูลที่มีใหเราโดยตรงโดยไมไดตระหนักถงึสิ่งที่เราไมรู 

หากเราเห็นองคประกอบบางสวนของเรื่องราวเราจะสรางเรื่องราวที่ดีที่สุดที่

เราสามารถทําไดจากองคประกอบบางสวนเหลานัน้ สวนหนึ่งของแนวทางการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงคือการตระหนักถึงอคติทางความรูความเขาใจที่เกิดขึ้น

เองสําหรับเราแตละคน แมวาอคตเิหลานี้จะชวยใหเราใชชีวิตประจําวันได แตก็

สามารถทําใหเรามองขามขอเท็จจรงิที่เกี่ยวของไดแมวาจะมีการนําเสนออยาง

ชัดเจนก็ตาม (Allan, Alan, and Orna, 2018)  

การใชขอเท็จจรงิและการเลาเรื่องเปนเครื่องมือในการปลุกระดมทาง

การเมืองเปนวิธีการที่มีมานานแลว ในการโนมนาวใหประชาชนมีความเห็น

พองตองกัน 

ดังนัน้ บทบาทของนักขาวคือการใหขอมูลรายวันที่ถูกตอง ถึงแมวา

ความเปนจรงิมีมากกวาขอมูลที่รายงาน รวมถึงความพรอมเขาถึงขอมูลจาก

แหลงตาง ๆ ที่นักขาวจะรวบรวมเรื่องราวเหลานี้ใหกับสาธารณะ ถึงแมวา

ผลกระทบเครือขายของโซเชียลมีเดียไดขยายแหลงขอมูลและการสรางเรื่อง

 

37 
 

เลาตาง ๆ มากมาย อีกทั้งโซเชียลมีเดียไดลบตัวกรองหลักของนักขาว 
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ฉวยโอกาสนี้ในการใชอํานาจ 
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พันธสัญญาตอ “ขอเท็จจรงิ”  

Fact-Checking as Idea and Practice in Journalism (Graves and 

Amazeen, 2019) ระบุวา การตรวจสอบขอเท็จจรงิมีความหมายดั้งเดิมในงาน

สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวของกับขั้นตอนภายในสําหรับการตรวจสอบขอเท็จจริง

กอนการตีพิมพ การตรวจสอบขอเท็จจริงภายในเกิดขึ้นเปนครั้งแรกใน

นิตยสารขาวของสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษที่ 1920 และ 1930 ซึ่งเปน

ทศวรรษที่บรรทัดฐานความเปนกลางไดถูกกําหนดขึ้นในหมูนักขาวชาว

อเมริกัน แมวา โดยท่ัวไปแลวหนังสือพิมพจะไมไดใชเครื่องตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิโดยเฉพาะ แตคํานี้ยังหมายถึงขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอง

ในวงกวางมากขึ้น ในปจจุบันทั้งนักวิชาการและนักขาวตางกังวลกับการ

ตรวจสอบขอเท็จจรงิภายในกองบรรณาธิการที่ลดลง เม่ือเผชิญกับวงจรการ

เผยแพรที่เรงรบีและวิกฤตเศรษฐกจิที่องคกรขาวในหลายสวนไดเผชิญ 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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Ballotpedia
7
 (2018) พูดถงึแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบขอเท็จจริง 

(Fact Checking) วา การตรวจสอบขอเท็จจริงเปนวารสารศาสตรสมัยใหมที่

สามารถระบุตัวตนได เปาหมายคือการวิเคราะหขอความที่ เผยแพรตอ

สาธารณะอยางถูกตองและเปนกลาง เพื่อแกไขความเขาใจผดิของสาธารณชน

และเพิ่มความรูในประเด็นสําคัญ การตรวจสอบขอเท็จจริงสมัยใหมจะ

วิเคราะหวาจริงหรือเท็จ ผูตรวจสอบขอเท็จจริงอาจช้ีแจงการประเมินขอ

เรยีกรองของตนโดยใหขอมูลบรบิทและภูมิหลัง โดยการตรวจสอบขอเท็จจริง

ประเภทนี้แตกตางจากงานที่ทําโดยผูตรวจสอบขอเท็จจริงสําหรับผูจัดพิมพ

เนื้อหาสารคดใีนอดตี ทีผู่ตรวจสอบขอเท็จจรงิจะดูความถูกตองของการสะกด

ช่ือ ที่อยู วันที่ และอื่น ๆ 

พีรพล อนุตรโสตถิ์ และเจษฎา ศาลาทอง (2562) กลาวในคูมือ

ภาคปฏิบัติ นักตรวจสอบขอเท็จจริงวาหากจะพูดในมุมมองและแนวทางที่

เปนไปไดมากที่สุด คือ ทําใหผูใชบนสื่อออนไลนทุกคนมีความรู ความเขาใจ

และสามารถที่จะตรวจสอบขอเท็จจรงิขาวปลอมไดทุกคนนั้น ถือวาเปนเรื่องที่

แทบจะเปนไปไมได เนื่องจากทุกคนไมไดมีทักษะและการวเิคราะหที่เทากัน ทํา

ใหบางขาวปลอมที่ออกมาก็อาจจะทําใหคนหลงเช่ือไดงาย ๆ ดังนั้นเอง หนาที่

ของสื่อมวลชนในปจจุบันตองทําการตรวจสอบและระมัดระวังเรื่องของขาว

ปลอม รวมถึงทําหนาที่ในการเผยแพรขอมูลที่ถูกตองใหแกประชาชน แตใน

ขณะเดยีวกันสื่อเองก็ตองมีกระบวนการในการตรวจสอบขอเท็จจริงของขาว

ดวยกระบวนการและวิธทีี่แตกตางกันไปในแตละองคกร 

 

                                            
7  Ballotpedia เปนสารานุกรมดจิิทัลของการเมอืงและการเลอืกตัง้ของอเมริกา มีเปาหมายให

ขอมูลที่ถูกตองและเปนกลางเกี่ยวกับการเมืองในทุกระดับของรัฐบาล โดยระบุวา “เรา
มุงม่ันที่จะเปนกลางในเนื้อหาของเรา”  
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1.  ความหมายของการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact - Check) 
ตรวจสอบขอเท็จจรงิ หรอื Fact-Check เปนกระบวนการหรือวิธีการ

เพื่อใหไดมาซึ่งความจริง ขอเท็จจริง เกี่ยวกับขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

หรือมีการเผยแพรกัน การตรวจสอบขอเท็จจริงทําไดหลากหลายรูปแบบ

ขึ้นอยูกับประเด็นเนื้อหาเปนสําคัญ 

หนาที่ของผูตรวจสอบขอเท็จจริงนั้น แมวาทุกคนในสังคมควรที่จะ

ทราบวิธกีารตรวจสอบแลว แตในความจริงลวนทําไดยากที่ทุกคนจะสามารถ

ตรวจสอบขอเท็จจรงิได ดังนัน้เองสื่อมวลชนจึงมีหนาที่ที่ตองทําการตรวจสอบ

เนื้อหาที่เปนขาวปลอมดวย ปจจุบันมีสํานักขาวออนไลนและบุคคลที่เสมือน

เปนสื่อบนโลกออนไลนจํานวนมากกอตั้งขึ้น ทําใหหนาที่ในการตรวจสอบมี

ความสําคัญ 

การตรวจสอบขอเ ท็จจริงของขาวแมว าจะมีอุปสรรคในการ

ตรวจสอบมากมาย แตอุปสรรคที่ใหญที่สุดคือ “ความรีบรอน” ในที่นี้หมายถึง

ความรีบรอนในการตรวจสอบขาวกอนที่จะนําเสนอ ซึ่งมาจากหลายปจจัย

ดวยกัน เชน ขาวนัน้เปนขาวใหม ขาวสดที่เพิ่งจะเกิดขึ้น หรือเปนเรื่องที่แปลก

ใหมมาก ๆ ในสังคม หลังจากทีน่ักขาวไดรับรูขาวก็อาจจะยังไมมีขอมูลในการ

ตรวจสอบที่มากพอ หรือประกอบกับเวลาที่ตองเรงทําขาวดวน (Breaking 

News) ทําใหตองนําเสนอขาวโดยที่รบีรอนและตรวจสอบแบบไมถี่ถวนมากพอ 

นอกจากนัน้ยังมีความทาทายอื่น ๆ ในการตรวจสอบนัน้ เชน 

  ความเรงดวน ในบางสถานการณมีเวลาไมมากนักอยางที่ได

กลาวไปในขางตนทําใหการตรวจสอบเกดิเปนแรงกดดันสําหรับ

บุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตองพยายามทุกวิถทีางเทาทีจ่ะทําได 

  ความตองการเปนที่หนึ่ง หมายความวา องคกรสื่อนั้นตองการ

เปนบุคคลแรกที่นําเสนอขอมูลขาวสารนั้น ซึ่งเปนแรงขับ

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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Ballotpedia
7
 (2018) พูดถงึแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบขอเท็จจริง 

(Fact Checking) วา การตรวจสอบขอเท็จจริงเปนวารสารศาสตรสมัยใหมที่

สามารถระบุตัวตนได เปาหมายคือการวิเคราะหขอความที่ เผยแพรตอ

สาธารณะอยางถูกตองและเปนกลาง เพื่อแกไขความเขาใจผดิของสาธารณชน

และเพิ่มความรูในประเด็นสําคัญ การตรวจสอบขอเท็จจริงสมัยใหมจะ

วิเคราะหวาจริงหรือเท็จ ผูตรวจสอบขอเท็จจริงอาจช้ีแจงการประเมินขอ

เรยีกรองของตนโดยใหขอมูลบรบิทและภูมิหลัง โดยการตรวจสอบขอเท็จจริง

ประเภทนี้แตกตางจากงานที่ทําโดยผูตรวจสอบขอเท็จจริงสําหรับผูจัดพิมพ

เนื้อหาสารคดใีนอดตี ทีผู่ตรวจสอบขอเท็จจรงิจะดูความถูกตองของการสะกด

ช่ือ ที่อยู วันที่ และอื่น ๆ 

พีรพล อนุตรโสตถิ์ และเจษฎา ศาลาทอง (2562) กลาวในคูมือ
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เคลื่อนที่ดีสําหรับสภาพแวดลอมแหงการแขงขันแตบางครั้งก็

อาจจะล้ําเสนหรอืยอมลัดขัน้ตอนการตรวจสอบความถูกตอง 

  การรูในการใชเทคโนโลย ีการตรวจสอบยืนยันขอมูลบางสวนมี

ความจําเปนตองอาศัยความรูความเขาใจในการใชเครื่องมือ

ทางเทคโนโลย ีซึ่งอาจจะเปนกําแพงที่หลายคนขามผานไดยาก 

  ความทุมเทในการคนหา ในบางประเด็น การตรวจสอบ

ขอเท็จจริง ไมใชแคการคน Google แลวมีคําตอบออกมาทันท ี

แตจะตองอาศัยการคนควา เรยีนรู สบืเสาะ พลิกแพลง ซึ่งตอง

อาศัยความอดทน ความทุมเทและกนิเวลานาน 

 

2. กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
การตรวจสอบขอเท็จจริงถือวาเปนหัวใจสําคัญของทั้งกระบวนการ

ซึ่งยังประกอบดวย การฉุกคิดสงสัยกอนการตรวจสอบ และการตัดสนิใจเลือก

นําเสนอภายหลังการตรวจสอบดวย  กอนที่เราจะเริ่มการตรวจสอบนั้น

หลักการหรอืทักษะที่ควรมีนั่นก็คือ “การสงสัย” การสงสัยวาขาวนั้นเปนขาว

จรงิหรอืขาวปลอมถอืวาเปนทักษะที่สําคัญมาก เพราะถาเรารูสึกตั้งขอสงสัย

กับขาวนัน้แลวเราเกดิพบวามันเปนขาวปลอม ถือวาเปนสวนหนึ่งที่ชวยยับยั้ง

การแพรตอของขาวปลอมนัน้ดวย  

ผลดทีี่เกดิขึ้นทันทีเม่ือเกิดการตั้งคําถามตอขอมูลขาวสาร คือ การ

หยุดหรือระงับการเผยแพรสงตอขอมูลนั้น ซึ่งหากผลการตรวจสอบออกมา

เปนอยางไร จะเผยแพร จะหยุดเผยแพรหรือจะผลิตเนื้อหาใหมเพื่อแกไข ก็

ลวนมีสวนชวยไมใหผูอื่นไดรับขอมูลเท็จเพิ่มเตมิเชนกัน รวมทัง้ชวยรักษาความ

นาเช่ือถอื ความไววางใจใหแกองคกรสื่อหรอืตัวบุคคล 

ยกตัวอยางการตัง้คําถามเชน มีการแชรคลปิวิดโีอการทดลองวา น้ํา

ชาชวยลางสารพษิได เพยีงจุมกระดาษที่เปอนสิ่งสกปรกลงไปในน้ําชา สีดําใน
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สิ่งสกปรกก็หายไปในทันที การตัง้คําถามในที่นี้ คือ น้ําชาชวยลางสารพิษจริง

หรอื ? ภาพการทดลองที่ปรากฏในคลิปคืออะไร ? ของเหลวในคลิปคือน้ําชา

จริงหรือไม ? ใครถายหรือเผยแพรคลิปนี้ ? สถานที่ถายทําคลิปคือที่ไหน ? 

ฯลฯ  

หรอือกีหนึ่งตัวอยางที่ผูศกึษาพบเจอ คือ เรื่องการนําน้ําปสสาวะมา

ดื่มหรือทาตามรางกายเพื่อรักษาอาการตาง ๆ เพื่อชวยใหภูมิคุมกันของ

รางกายแข็งแรง รักษาอาการปวดเม่ือย แผลบาดเจ็บและอาการปวยอื่น ๆ อีก

มากมาย ทําใหผูศึกษาตั้งคําถามในประเด็นนี้กอนจะแชรไปวา น้ําปสสาวะ

สามารถรักษาเสริมภูมิคุมกันไดจริงหรือ ? น้ําปสสาวะสามารถสมานแผลได

อยางไร ? น้ําปสสาวะมีผลขางเคียงหรอืไมหากดื่มเขาไป ? การศึกษาและวิจัย

ที่ไหนที่มารับรองการรักษาดวยน้ําปสสาวะบาง ? คนที่ดื่มน้ําปสสาวะในรูปคือ

ใคร ? กลุมที่รวมตัวกันดื่มน้ําปสสาวะมาจากแหลงที่มาไหน ? ฯลฯ 

หลังจากที่ เรามีความสงสัยเกี่ยวกับขาวนั้นแลว จึงเขาสูการ

ตรวจสอบขอเท็จจรงิโดยมีกระบวนการการวิเคราะหตามแนวคิด “3 เสาหลัก 

ดักขาวลวง” ตามแผนภาพไดดังนี้ (พรีพล อนุตรโสตถิ์ และเจษฎา ศาลาทอง, 

2562) 
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แผนผัง เสาหลักตรวจสอบข้อเท็จจริง  
จากคู่มือภาคปฏิบัติ นักตรวจสอบข้อเท็จจริง  
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จากภาพแสดงกระบวนการในการตรวจสอบขอเท็จจริง โดยการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงที่สมบูรณแบบจะตั้งอยูบน 3 เสาหลัก คือ เสาหลักที่ 1 

ตนตอ หมายถงึ แหลงที่มาของเนื้อหานั้น เสาหลักที่ 2 ที่มา หมายถึง บุคคล

หรอืชองทางที่เผยแพรเนื้อหานัน้ และเสาหลักที่ 3 เนื้อหา หมายถึง ชุดขอมูล

หรือสารที่บรรจุอยูภายใน ทั้ง 3 เสาหลักมีรายละเอียดในการวิเคราะห 

ดังตอไปนี้ 

 

เสาหลักที่ 1 สืบหาตนตอ 

ในการตรวจสอบองคประกอบตาง ๆ ของขอมูลขาวสารหรือเนื้อหา 

เพื่อหาตนกําเนิดที่แทจริง (Origin) ของเนื้อหานั้น ขั้นตอนนี้มีสวนสําคัญที่จะ

ทําใหไดเขาใจเรื่องราวทั้งหมดรวมทั้งบริบทมูลเหตุของขอมูลนั้น และใน

บางครัง้ขัน้ตอนนี้อาจจะเพียงพอที่จะชวยตัดสินใจไดวาเนื้อหาขอมูลขาวสาร

นัน้ถูกตองหรอืไม ซึ่งตัวอยางการสบืหาที่ใชในการหาตนตอและจําเปนตองใช

เครื่องมือและทักษะผสมผสานกันไป เชน สบืหาตนเรื่อง สืบหาตนตอภาพ สืบ

หาตนตอวิดโีอ สบืหาตัวบุคคล สบืหาแหลงขอมูลดบิ สบืหาสถานที่ตนทาง สืบ

หาบรบิทวาระ ฯลฯ 

สืบหาตนเรื่อง โดยเครื่องมือและทักษะที่สําคัญ คือ การใชงาน

เว็บไซตชวยคนหาขอมูล ในกลุมที่ เรียกวา โปรแกรมคนหา หรือ Search 

Engine อยาง Google และรวมไปถึงระบบคนหาอื่น ๆ โดยสวนใหญ Search 

Engine ในปจจุบันจะมีลักษณะการทํางานที่คลายกัน คือ ทําการกวาดขอมูล

มาบันทกึไวในคลังของตนเอง จากนัน้มีระบบบางอยางที่จะคนหาสิ่งที่ตองการ

ขึ้นมาไดจากคลังขอมูลเหลานั้น ดังนั้นเราจะคนหาสิ่งเราตองการพบหรือไม 

ขึ้นอยูกับ 2 ปจจัยดวยกัน ปจจัยแรก คือ เว็บไซตนั้นถูกเก็บขอมูลไวหรือไม 

และเก็บไวเม่ือไหร โดยระบบจะมีตารางเวลาเขาไปเก็บขอมูลจากแตละ

เว็บไซตแตกตางกันไป บางเว็บไซตการเขาถงึไดบอยกวาหรอืมีความถี่มากกวา
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อกีเว็บไซตก็ทําใหการเก็บขอมูลแตกตางกันไป และอีกหนึ่งปจจัย คือ เราใช

เครื่องมือคนหาไดถูกจุดหรอืไม หากนําเนื้อหาไปคนหาในโปรแกรมที่ไมมีการ

รองรับก็อาจจะทําใหการสบืหาตนเรื่องไมสามารถไปตอได 

สําหรับการคนหาใน Google นัน้ถอืวาเปนเครื่องมือคนหาที่เหมาะกับ

เว็บไซตท่ัวไปสวนใหญ โดยเฉพาะเว็บไซตที่ เปนภาษาอังกฤษและก็อีก

หลากหลายภาษา รวมถึงภาษาไทย แตก็ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใชในสําหรับ

การสบืหาตนเรื่อง เชน Baidu ที่เปนเว็บไซตคนหาในประเทศจีน Yandex ที่เปน

เว็บไซตคนหาในประเทศรัสเซีย Bing ของคาย Microsoft ก็อาจจะมีฐานขอมูล

และวิธกีารเลอืกเรยีกเนื้อหาที่แตกตางกันไป เปนตน 

นอกจากนั้นเอง Google ยังสามารถที่จะทําการคนหาขั้นสูง หรือ 

Advanced Search ไดดวย ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหเราสามารถคนหาดวย

ตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นพรอม ๆ กัน ในเว็บไซต  www.google.com/ 

advanced_search  

จะเห็นไดวาสิ่ งที่สํา คัญในการใช เครื่องมือคนหาเหลานี้  คือ 

“จินตนาการ” สิ่งที่จําเปนในการสบืหาตนเรื่องหรอืตนตอของเรื่องนัน้ จําเปนที่

จะตองมโนภาพตั้งโจทยขึ้นมากอนวาเว็บไซตที่คุณตองการจะเขาไป มี

ขอความหรอืองคประกอบที่นํามาสําหรับการคนหานี้ หากทําการลองคนหาดู

แลว ผลลัพธมีออกมาจํานวนที่มากเกินไป การที่นําเครื่องมือคนหาขั้นสูงเขา

มาใชก็จะชวยใหเราสามารถคนหาตนเรื่องไดเร็วยิ่งขึ้น 

อีกหนึ่งสิ่งสําคัญในการสืบหาตนเรื่อง คือ ในบางครั้งขอมูลที่เรา

ตองการคนหานัน้ หากลองคนหาดวยภาษาไทยอาจจะไมสามารถเขาถึงขอมูล

ได เพราะเนื่องจากมีการแปลมาจากภาษาอื่นอีกครั้งหนึ่ง และสวนใหญจะมา

จากภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในบางครั้งจึงตองทําการคนหาเปนภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน หรอืภาษาอื่น ๆ ที่ใกลเคียงกับเบาะแสของเนื้อหานั้นมากที่สุด ซึ่งใน

ปจจุบันการแปลภาษาก็ถอืวาทําไดงายมากยิ่งขึ้นกวาในอดีต เครื่องมือในการ
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แปลภาษาที่ใชงานไดงายมีอยูมากมาย เชน Google Translate สามารถกําหนด

ไดวาตองการแปลจากภาษาใดไปเปนภาษาใด แตในบางครั้งการแปลภาษา

เชนนี้อาจมีชองวางของการแปลอยู เชน ในบางบริบทเราแปลขอความจาก

ภาษาไทยไปเปนภาษาอังกฤษทําใหความหมายแปลกไป ไมใชความหมายที่

แทจรงิ ดังนัน้ หากการใชเครื่องมือแปลภาษาแลว ตองมีการกลับมาตรวจสอบ

ความหมายอกีครัง้หนึ่งเพื่อความถูกตอง 

สําหรับบางกรณีการใช Google สําหรับการคนหาอาจจะไมใช

เครื่องมือที่ เหมาะสม การคนหาอาจจะลองคนหาในที่ที่ตา งไปหรือ

แพลตฟอรมอื่น ๆ เชน Facebook Twitter Instagram หรือกระท่ัง Pantip ก็อาจ

ทําใหไดเบาะแสบางอยางเพื่อสืบคนหาตอไป และในบางครั้งการคนหาแบบ

ตรงตัวกับขอมูลที่เราไดมานั้นอาจจะทําใหเจอกับทางตัน จึงอาจจําเปนตอง

ดัดแปลงขอความหรือลองตัดทอนบนหรือทอนลางของขอความนั้นออกไป

เสยีกอนก็เปนวิธกีารคนหาที่ดเีชนกัน รวมถึงในบางครั้งจําเปนตองคนหาจาก

หลากหลายแงมุม เชน ใชคําที่เจาะจงยิ่งขึ้น ใชคําที่เปน Hashtag ลองใชอักษร

ยอ ลองใชคําภาษาพูด ก็สามารถทําใหเขาถงึขอมูลไดมากขึ้น นอกจากนั้นการ

เปลี่ยนรูปแบบการคนหาก็อาจจะเหมาะสมกับเนื้อหาบางสารนั้น ๆ เชน 

นอกจากเราจะลองคนหาดวยตัวอักษรแลวนั้น เว็บไซตในกลุมนี้ยังมีบริการ

ขางเคียงที่ชวยใหสามารถคนหาดวยวิธอีืน่ ๆ การสบืหาตนเรื่องนัน้สามารถคน

ไดดวยหลากหลายวิธ ีดังนี้  

(1) การสืบหาตนตอภาพ ในกรณีเนื้อหาที่ตองการจะตรวจสอบมี

รูปภาพประกอบหรอืใชเรื่องราวในภาพเลาเรื่อง แมแตบางเนื้อหาเปนตัวอักษร

ประกอบภาพที่อยูในรูปแบบไฟลภาพก็สามารถตรวจสอบได โดยวิธกีารใชไฟล

ภาพมาเปนโจทยคนหายังชวยยนระยะเวลาในการสบืหาตนตออกีดวยและหาก

ประกอบกับประเด็นที่คนหาไมไดมีความซ้ําซอนมากนักก็จะทําใหเจอกับสิ่งที่

ตองการไดเร็วขึ้น รวมถึงชวยขามขอจํากัดในเรื่องของการแปลภาษาอีกดวย 
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advanced_search  

จะเห็นไดวาสิ่ งที่สํา คัญในการใช เครื่องมือคนหาเหลานี้  คือ 

“จินตนาการ” สิ่งที่จําเปนในการสบืหาตนเรื่องหรอืตนตอของเรื่องนัน้ จําเปนที่

จะตองมโนภาพตั้งโจทยขึ้นมากอนวาเว็บไซตที่คุณตองการจะเขาไป มี

ขอความหรอืองคประกอบที่นํามาสําหรับการคนหานี้ หากทําการลองคนหาดู

แลว ผลลัพธมีออกมาจํานวนที่มากเกินไป การที่นําเครื่องมือคนหาขั้นสูงเขา

มาใชก็จะชวยใหเราสามารถคนหาตนเรื่องไดเร็วยิ่งขึ้น 

อีกหนึ่งสิ่งสําคัญในการสืบหาตนเรื่อง คือ ในบางครั้งขอมูลที่เรา

ตองการคนหานัน้ หากลองคนหาดวยภาษาไทยอาจจะไมสามารถเขาถึงขอมูล

ได เพราะเนื่องจากมีการแปลมาจากภาษาอื่นอีกครั้งหนึ่ง และสวนใหญจะมา

จากภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในบางครั้งจึงตองทําการคนหาเปนภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน หรอืภาษาอื่น ๆ ที่ใกลเคียงกับเบาะแสของเนื้อหานั้นมากที่สุด ซึ่งใน

ปจจุบันการแปลภาษาก็ถอืวาทําไดงายมากยิ่งขึ้นกวาในอดีต เครื่องมือในการ
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แปลภาษาที่ใชงานไดงายมีอยูมากมาย เชน Google Translate สามารถกําหนด

ไดวาตองการแปลจากภาษาใดไปเปนภาษาใด แตในบางครั้งการแปลภาษา

เชนนี้อาจมีชองวางของการแปลอยู เชน ในบางบริบทเราแปลขอความจาก

ภาษาไทยไปเปนภาษาอังกฤษทําใหความหมายแปลกไป ไมใชความหมายที่

แทจรงิ ดังนัน้ หากการใชเครื่องมือแปลภาษาแลว ตองมีการกลับมาตรวจสอบ

ความหมายอกีครัง้หนึ่งเพื่อความถูกตอง 

สําหรับบางกรณีการใช Google สําหรับการคนหาอาจจะไมใช

เครื่องมือที่ เหมาะสม การคนหาอาจจะลองคนหาในที่ที่ตา งไปหรือ

แพลตฟอรมอื่น ๆ เชน Facebook Twitter Instagram หรือกระท่ัง Pantip ก็อาจ

ทําใหไดเบาะแสบางอยางเพื่อสืบคนหาตอไป และในบางครั้งการคนหาแบบ

ตรงตัวกับขอมูลที่เราไดมานั้นอาจจะทําใหเจอกับทางตัน จึงอาจจําเปนตอง

ดัดแปลงขอความหรือลองตัดทอนบนหรือทอนลางของขอความนั้นออกไป

เสยีกอนก็เปนวิธกีารคนหาที่ดเีชนกัน รวมถึงในบางครั้งจําเปนตองคนหาจาก

หลากหลายแงมุม เชน ใชคําที่เจาะจงยิ่งขึ้น ใชคําที่เปน Hashtag ลองใชอักษร

ยอ ลองใชคําภาษาพูด ก็สามารถทําใหเขาถงึขอมูลไดมากขึ้น นอกจากนั้นการ

เปลี่ยนรูปแบบการคนหาก็อาจจะเหมาะสมกับเนื้อหาบางสารนั้น ๆ เชน 

นอกจากเราจะลองคนหาดวยตัวอักษรแลวนั้น เว็บไซตในกลุมนี้ยังมีบริการ

ขางเคียงที่ชวยใหสามารถคนหาดวยวิธอีืน่ ๆ การสบืหาตนเรื่องนัน้สามารถคน

ไดดวยหลากหลายวิธ ีดังนี้  

(1) การสืบหาตนตอภาพ ในกรณีเนื้อหาที่ตองการจะตรวจสอบมี

รูปภาพประกอบหรอืใชเรื่องราวในภาพเลาเรื่อง แมแตบางเนื้อหาเปนตัวอักษร

ประกอบภาพที่อยูในรูปแบบไฟลภาพก็สามารถตรวจสอบได โดยวิธกีารใชไฟล

ภาพมาเปนโจทยคนหายังชวยยนระยะเวลาในการสบืหาตนตออกีดวยและหาก

ประกอบกับประเด็นที่คนหาไมไดมีความซ้ําซอนมากนักก็จะทําใหเจอกับสิ่งที่

ตองการไดเร็วขึ้น รวมถึงชวยขามขอจํากัดในเรื่องของการแปลภาษาอีกดวย 

Fake News Fighter 
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สวนใหญแลว Search Engine ที่ใชในการคนหารูปภาพมีหลากหลายเครื่องมือ

ดวยกัน หนึ่งในเครื่องมือที่รูจักกันดี คือ “Google Reverse Image Search” 

เปนการคนหารูปภาพแบบยอนกลับ หมายถึงจะใชภาพที่เปนโจทยมาตั้งตน

และเทยีบกับภาพอื่น ๆ ที่มีในคลังขอมูลอยูแลว ซึ่งผลการคนหาจะทําใหทราบ

วามีหนาเว็บไซตใดบางที่บรรจุภาพเดียวกันนั้นอยู ตอมาเม่ือระบบอัลกอริทึม 

(AI) พัฒนาและกาวหนามากขึ้นทําใหกระบวนการในการตีความผนวกเขากับ

สวนการคนหาภาพแบบดัง้เดมิ จึงทําใหมีโอกาสในการพบภาพที่ใกลเคียงกับ

การคนหาของเรามากยิ่งขึ้น รวมถึงเทคโนโลยี Hypertext ที่กลาวในขางตน

เชนเดยีวกัน จากการที่สื่อใหมเขามาทําใหสะดวกกวาเดมิ 

 
ภาพท่ี  6 ภาพหนาเว็บไซตของ Google Reverse Image Search 

หรือการคนหายอนกลับดวยภาพ 

 

กรณีที่เราลองใชเครื่องมือ Google Reverse Image Search แลวไม

พบเบาะแสใด ๆ ใหเราลองเปลี่ยนไปใชเครื่องมืออื่นที่อาจจะเขาถึงไดมากกวา 

เชน เว็บไซต Yandex Images ระบบคนหาภาพของ Search Enigine ใหญแหง

รัสเซยีที่หลายคนลงความเห็นวามีความฉลาดในการคนหาภาพ แลวไปคนดึง
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ภาพที่มีลักษณะใกลเคียงขึ้นมาแสดงไดอยางนาประทับใจ Baidu Images 

คลายกันกับเว็บไซต Yandex เพียงแตยายฝงไปที่เนื้อหาจากประเทศจีนเปน

หลัก และอีกเว็บไซตหนึ่ง TinEye เว็บบริการ Reverse Image Search อีกแหง

หนึ่งที่มีความเปนเอกลักษณในการแสดงผล แมฐานขอมูลอาจจะไมใหญ

เทยีบเทารายอื่น ๆ แตหลายครัง้ก็พบเบาะแสด ีๆ จากที่นี่ได 

(2) การสืบตนตอวิดีโอ ในปจจุบันยังไมมีเครื่องมือที่เปนอัตโนมัติ

เหมือนการคนหาภาพ แตเราจะใชวิธีจับภาพ Capture จากวิดีโอ แลวนําภาพ

นั้นไปคนดวยเครื่องมือคนหาภาพอีกทีหนึ่ง เพื่อใหทราบตนกําเนิดของคลิป

วิดโีอนี้ โดยขัน้ตอนการคนที่มาหรอืบรบิทของวิดโีอมีดังนี้ 

1. เลอืกจับภาพนิ่งจากวิดีโอ ควรจะเปนภาพที่มีลักษณะเดน (ไมใช

แคภาพทองฟา ตนไมหรือถนน) หรือเปนภาพที่คาดวาจะถูกนํามาใชเปน

ภาพประกอบบทความ ขาวมากที่สุดหรอือาจจะเปนภาพแรกของคลิปนั้น 

2. คนหาจากตนตอ นําภาพนิ่งนั้นไปคนหาดวยวิธีการแบบเดียวกับ

การคนหาตนตอภาพ 

3. พิจารณาผลการคนหา ซึ่งอาจจะออกมาเปนคลิปเดียวกันใน

เว็บไซตตาง ๆ ภาพประกอบบทความขาวหรอืบางสวนของเว็บบอรดที่มีคนคุย

กัน ทัง้นี้เพื่อใหเขาใจบรบิทแวดลอมของการเผยแพรคลิปดังกลาว ซึ่งอาจจะ

ชวยใหเปนเบาะแสในการสบืคนตอไป 

แตในปจจุบันการคนหาหรอืสบืหาตนตอจากวิดโีอนัน้ มีความยุงยาก

และซับซอนกวาการคนหาแบบตัวอักษรและภาพถาย โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก

เปนคลิปขอมูลเ ท็จ หลายครั้งพบวาจะมีการดัดแปลงภาพในคลิปเพื่อ

หลกีเลี่ยงการถูกคนพบจะนํามาเปรียบเทียบได เชน ในคลิปจะมีการปรับดาน

ของรูปภาพ (Flip) จากซายเปนขวาหรือขวาเปนซาย เพื่อสรางกําแพงในการ

คนหาตนตอคลิป หรือบางครั้งอาจจะตัดคลิปใหสั้นหรือตัดบางชวงออกไป 

เพื่อเบี่ยงเบนบางประเด็นของขาวนัน้ (Trim) เปนตน 
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สวนใหญแลว Search Engine ที่ใชในการคนหารูปภาพมีหลากหลายเครื่องมือ

ดวยกัน หนึ่งในเครื่องมือที่รูจักกันดี คือ “Google Reverse Image Search” 

เปนการคนหารูปภาพแบบยอนกลับ หมายถึงจะใชภาพที่เปนโจทยมาตั้งตน

และเทยีบกับภาพอื่น ๆ ที่มีในคลังขอมูลอยูแลว ซึ่งผลการคนหาจะทําใหทราบ

วามีหนาเว็บไซตใดบางที่บรรจุภาพเดียวกันนั้นอยู ตอมาเม่ือระบบอัลกอริทึม 

(AI) พัฒนาและกาวหนามากขึ้นทําใหกระบวนการในการตีความผนวกเขากับ

สวนการคนหาภาพแบบดัง้เดมิ จึงทําใหมีโอกาสในการพบภาพที่ใกลเคียงกับ

การคนหาของเรามากยิ่งขึ้น รวมถึงเทคโนโลยี Hypertext ที่กลาวในขางตน

เชนเดยีวกัน จากการที่สื่อใหมเขามาทําใหสะดวกกวาเดมิ 

 
ภาพท่ี  6 ภาพหนาเว็บไซตของ Google Reverse Image Search 

หรือการคนหายอนกลับดวยภาพ 

 

กรณีที่เราลองใชเครื่องมือ Google Reverse Image Search แลวไม

พบเบาะแสใด ๆ ใหเราลองเปลี่ยนไปใชเครื่องมืออื่นที่อาจจะเขาถึงไดมากกวา 

เชน เว็บไซต Yandex Images ระบบคนหาภาพของ Search Enigine ใหญแหง

รัสเซยีที่หลายคนลงความเห็นวามีความฉลาดในการคนหาภาพ แลวไปคนดึง
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ภาพที่มีลักษณะใกลเคียงขึ้นมาแสดงไดอยางนาประทับใจ Baidu Images 

คลายกันกับเว็บไซต Yandex เพียงแตยายฝงไปที่เนื้อหาจากประเทศจีนเปน

หลัก และอีกเว็บไซตหนึ่ง TinEye เว็บบริการ Reverse Image Search อีกแหง

หนึ่งที่มีความเปนเอกลักษณในการแสดงผล แมฐานขอมูลอาจจะไมใหญ

เทยีบเทารายอื่น ๆ แตหลายครัง้ก็พบเบาะแสด ีๆ จากที่นี่ได 

(2) การสืบตนตอวิดีโอ ในปจจุบันยังไมมีเครื่องมือที่เปนอัตโนมัติ

เหมือนการคนหาภาพ แตเราจะใชวิธีจับภาพ Capture จากวิดีโอ แลวนําภาพ

นั้นไปคนดวยเครื่องมือคนหาภาพอีกทีหนึ่ง เพื่อใหทราบตนกําเนิดของคลิป

วิดโีอนี้ โดยขัน้ตอนการคนที่มาหรอืบรบิทของวิดโีอมีดังนี้ 

1. เลอืกจับภาพนิ่งจากวิดีโอ ควรจะเปนภาพที่มีลักษณะเดน (ไมใช

แคภาพทองฟา ตนไมหรือถนน) หรือเปนภาพที่คาดวาจะถูกนํามาใชเปน

ภาพประกอบบทความ ขาวมากที่สุดหรอือาจจะเปนภาพแรกของคลิปนั้น 

2. คนหาจากตนตอ นําภาพนิ่งนั้นไปคนหาดวยวิธีการแบบเดียวกับ

การคนหาตนตอภาพ 

3. พิจารณาผลการคนหา ซึ่งอาจจะออกมาเปนคลิปเดียวกันใน

เว็บไซตตาง ๆ ภาพประกอบบทความขาวหรอืบางสวนของเว็บบอรดที่มีคนคุย

กัน ทัง้นี้เพื่อใหเขาใจบรบิทแวดลอมของการเผยแพรคลิปดังกลาว ซึ่งอาจจะ

ชวยใหเปนเบาะแสในการสบืคนตอไป 

แตในปจจุบันการคนหาหรอืสบืหาตนตอจากวิดโีอนัน้ มีความยุงยาก

และซับซอนกวาการคนหาแบบตัวอักษรและภาพถาย โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก

เปนคลิปขอมูลเ ท็จ หลายครั้งพบวาจะมีการดัดแปลงภาพในคลิปเพื่อ

หลกีเลี่ยงการถูกคนพบจะนํามาเปรียบเทียบได เชน ในคลิปจะมีการปรับดาน

ของรูปภาพ (Flip) จากซายเปนขวาหรือขวาเปนซาย เพื่อสรางกําแพงในการ

คนหาตนตอคลิป หรือบางครั้งอาจจะตัดคลิปใหสั้นหรือตัดบางชวงออกไป 

เพื่อเบี่ยงเบนบางประเด็นของขาวนัน้ (Trim) เปนตน 

Fake News Fighter 
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(3) การสบืหาดวยการบรรยายภาพหรือคลิปวิดีโอ ดวยจินตนาการ

ของเราเองวาภาพหรือคลิปนั้นจะมีคําบรรยายเชนใด และหากตองการ

ตรวจสอบวาคลิปนั้นมีตนตอมานานเทาไหรแลว หมายความวา คลิปนั้นเกา

หรอืใหม หรอืเคยโพสตที่ไหนมากอนหรอืไม ยังทําไดอีกหลายวิธี เชน คนจาก

ขอความ ดูจากรายละเอยีดหรอืคอมเมนตวามีการเขียนอางอิงไปที่อื่นหรือไม

อยางไร การเทียบคลิปอื่นจากเหตุการณเดียวกัน การนําไปหาตนตอตาม

สังคมออนไลนก็สามารถชวยไดเชนกัน 

(4) การสืบหาจากตัวบุคคล ในบางครั้งการเขาหาทางตัวบุคคล

สามารถทําไดงาย หากบุคคลเหลานั้นถูกแอบอางก็อาจจะเปนคําตอบที่มี

น้ําหนักขึ้นเม่ือตองนําเสนอเนื้อหา หรอืกรณทีี่บุคคลนัน้จงใจเผยแพรขอมูลนั้น

จรงิ ก็อาจจะเปนไดทั้งคํายืนยัน หรือกรณีที่ยังมีประเด็นนาสงสัยอาจจะตอง

สอบถามบุคคลอื่นเพิ่มเติม และหากในกรณีของตัวบุคคลไมสามารถทําไดก็

ขอใหตรวจสอบรายละเอยีดมากขึ้นเกี่ยวกับองคประกอบแวดลอมที่พอจะเปน

เบาะแสใหนําไปสูบุคคลจริงได 

(5) การสืบหาจากแหลงขอมูลดิบ หลายกรณีที่การใหขอมูลของ

บุคคลในขาวหรอืขอมูลที่สงตอกัน จะมีการ “กลาวอาง” เกนิจรงิหรอืพูดความ

จรงิไมครบถวน หนึ่งในวิธีการตรวจสอบยืนยันก็คือการเขาดูขอมูลจริง ไมวา

จะเปนขอมูลบัญชี ผลการวิจัย เอกสารราชการ ฯลฯ ตลอดจนการพยายาม

เขาถึงขอมูลดิบตนกําเนิด รวมไปถึงการลงพื้นที่เพื่อใหเห็นวาสิ่งนั้นเกิดขึ้น 

จรงิ ๆ หรอืไดเห็นกับตาดวยตัวเอง 

(6) การสบืหาสถานที่ตนทาง จากเครื่องมือแผนที่ใน Search Engine 

ตลอดจนภาพถายมุมมองของถนน (Street View) ชวยใหเราเห็นบริบท

สภาพแวดลอมของเหตุการณไดอยางชัดเจนวาเคยเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่นั้น

บาง นอกจากนั้นยังสามารถเลอืกชวงเวลาที่ตองการคนหาไดอีกดวยเพื่อปรับ

ใหตรงกับเบาะแสที่เราตองการคนหามากที่สุด เชน เห็นรานคาที่อยูใกล เขาใจ
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ระยะทางและระยะหางของสถานที่ตาง ๆ แตการจะคนจนพบสถานที่ในภาพ

หรอืในคลปินัน้ มีโอกาสตัง้แตงายไปจนถงึยากและเปนไปได จนถึงเปนไปไมได

เลย โดยที่สามารถดูจากองคประกอบตาง ๆ ในภาพ เชน อาคารดานหลังปาย

โฆษณาทศิทางรถ ปายทะเบยีนรถ, ดูขอมูลจากเว็บ ที่มีการแชรคลิปหรือภาพ

เดยีวกัน อาจจะมีผูรูมาใหเบาะแสอะไร, ดูขอมูลการถายภาพ (Exchangeable 

Image Files Format : EXIF) ที่เปนคาตาง ๆ ของรูปภาพที่ถายโดยกลองดิจิทัล

ซึ่งจะประกอบไปดวย 4 หัวขอหลัก ๆ ดังนี้ 1.วันและเวลาที่ถายภาพ 2. คา 

ตาง ๆ ของกลองที่ใชถายภาพและคาตาง ๆ ที่ใชในการถายภาพ เชน ความเร็ว

ของชัตเตอร (Shutter) ขนาดของรูรับแสง, ความไวแสงของกลอง เปนตน 3. 

สถานที่ที่ถายภาพโดยการใชระบบระบุตําแหนงบนพื้นโลก (GPS) เปนตัวรับคา

สัญญาณ แตยังไมเปนที่แพรหลายนัก และ 4. รายละเอียดของภาพและ

ลขิสทิธิ์ภาพ แตคาตาง ๆ ในกลุมนี้ยังไมเปนที่นยิมมากนัก จะมีเฉพาะในกลอง

ถายภาพดจิิทัลในบางรุน หรอืสามารถดูพกิัดจาก GPS ของโพสตตนทางหรือดู

จากภาพโพสตใกลเคียงและดูจากสังคมออนไลนที่อาจมีคนถายภาพจากมุม

เดยีวกันหรอืใช Hashtag เดยีวกัน 

(7) การสืบหาบริบทวาระ ขอมูลเรื่องเวลาก็อาจจะมีสวนที่ทําให

เขาใจขอเท็จจริงมากยิ่งขึ้น เชน เวลาการโพสตของแตละแพลตฟอรมของ

สังคมออนไลนที่ใชเขตเวลาที่แตกตางกันหรือดูเงาบอกเวลาโดยใชเครื่องมือ

คํานวณแสงแดด เชนเว็บไซต SunCalc ที่เปนเว็บตรวจสอบทิศทางแดดกับ 

แผนที่  เพื่อตรวจเทียบหาเวลา ตัวอยางของสื่อสังคมออนไลนในแตละ

แพลตฟอรมที่มีการแสดงเวลาผูใชโพสตเนื้อหาตาง ๆ เชน Facebook แสดง

เวลาโพสตตามเวลาที่ตั้งไวในอุปกรณที่ผูใชเปดดูโพสตนั้น (ไมใชเวลาของผู

โพสต) , Twitter แสดงเวลาโพสตตามเวลาที่ตัง้ไวใน “การตั้งคา” ของ Twitter 

ของผูใชที่เปดดูทวิตนัน้ (ไมใชเวลาของผูสงทวิต) หากไมไดลงช่ือเขาใชงาน จะ

แสดงเวลาตามเขต PST หรือเวลาที่แคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา, 

Fake News Fighter 
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(3) การสบืหาดวยการบรรยายภาพหรือคลิปวิดีโอ ดวยจินตนาการ

ของเราเองวาภาพหรือคลิปนั้นจะมีคําบรรยายเชนใด และหากตองการ

ตรวจสอบวาคลิปนั้นมีตนตอมานานเทาไหรแลว หมายความวา คลิปนั้นเกา

หรอืใหม หรอืเคยโพสตที่ไหนมากอนหรอืไม ยังทําไดอีกหลายวิธี เชน คนจาก

ขอความ ดูจากรายละเอยีดหรอืคอมเมนตวามีการเขียนอางอิงไปที่อื่นหรือไม

อยางไร การเทียบคลิปอื่นจากเหตุการณเดียวกัน การนําไปหาตนตอตาม

สังคมออนไลนก็สามารถชวยไดเชนกัน 

(4) การสืบหาจากตัวบุคคล ในบางครั้งการเขาหาทางตัวบุคคล

สามารถทําไดงาย หากบุคคลเหลานั้นถูกแอบอางก็อาจจะเปนคําตอบที่มี

น้ําหนักขึ้นเม่ือตองนําเสนอเนื้อหา หรอืกรณทีี่บุคคลนัน้จงใจเผยแพรขอมูลนั้น

จรงิ ก็อาจจะเปนไดทั้งคํายืนยัน หรือกรณีที่ยังมีประเด็นนาสงสัยอาจจะตอง

สอบถามบุคคลอื่นเพิ่มเติม และหากในกรณีของตัวบุคคลไมสามารถทําไดก็

ขอใหตรวจสอบรายละเอยีดมากขึ้นเกี่ยวกับองคประกอบแวดลอมที่พอจะเปน

เบาะแสใหนําไปสูบุคคลจริงได 

(5) การสืบหาจากแหลงขอมูลดิบ หลายกรณีที่การใหขอมูลของ

บุคคลในขาวหรอืขอมูลที่สงตอกัน จะมีการ “กลาวอาง” เกนิจรงิหรอืพูดความ

จรงิไมครบถวน หนึ่งในวิธีการตรวจสอบยืนยันก็คือการเขาดูขอมูลจริง ไมวา

จะเปนขอมูลบัญชี ผลการวิจัย เอกสารราชการ ฯลฯ ตลอดจนการพยายาม

เขาถึงขอมูลดิบตนกําเนิด รวมไปถึงการลงพื้นที่เพื่อใหเห็นวาสิ่งนั้นเกิดขึ้น 

จรงิ ๆ หรอืไดเห็นกับตาดวยตัวเอง 

(6) การสบืหาสถานที่ตนทาง จากเครื่องมือแผนที่ใน Search Engine 

ตลอดจนภาพถายมุมมองของถนน (Street View) ชวยใหเราเห็นบริบท

สภาพแวดลอมของเหตุการณไดอยางชัดเจนวาเคยเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่นั้น

บาง นอกจากนั้นยังสามารถเลอืกชวงเวลาที่ตองการคนหาไดอีกดวยเพื่อปรับ

ใหตรงกับเบาะแสที่เราตองการคนหามากที่สุด เชน เห็นรานคาที่อยูใกล เขาใจ
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ระยะทางและระยะหางของสถานที่ตาง ๆ แตการจะคนจนพบสถานที่ในภาพ

หรอืในคลปินัน้ มีโอกาสตัง้แตงายไปจนถงึยากและเปนไปได จนถึงเปนไปไมได

เลย โดยที่สามารถดูจากองคประกอบตาง ๆ ในภาพ เชน อาคารดานหลังปาย

โฆษณาทศิทางรถ ปายทะเบยีนรถ, ดูขอมูลจากเว็บ ที่มีการแชรคลิปหรือภาพ

เดยีวกัน อาจจะมีผูรูมาใหเบาะแสอะไร, ดูขอมูลการถายภาพ (Exchangeable 

Image Files Format : EXIF) ที่เปนคาตาง ๆ ของรูปภาพที่ถายโดยกลองดิจิทัล

ซึ่งจะประกอบไปดวย 4 หัวขอหลัก ๆ ดังนี้ 1.วันและเวลาที่ถายภาพ 2. คา 

ตาง ๆ ของกลองที่ใชถายภาพและคาตาง ๆ ที่ใชในการถายภาพ เชน ความเร็ว

ของชัตเตอร (Shutter) ขนาดของรูรับแสง, ความไวแสงของกลอง เปนตน 3. 

สถานที่ที่ถายภาพโดยการใชระบบระบุตําแหนงบนพื้นโลก (GPS) เปนตัวรับคา

สัญญาณ แตยังไมเปนที่แพรหลายนัก และ 4. รายละเอียดของภาพและ

ลขิสทิธิ์ภาพ แตคาตาง ๆ ในกลุมนี้ยังไมเปนที่นยิมมากนัก จะมีเฉพาะในกลอง

ถายภาพดจิิทัลในบางรุน หรอืสามารถดูพกิัดจาก GPS ของโพสตตนทางหรือดู

จากภาพโพสตใกลเคียงและดูจากสังคมออนไลนที่อาจมีคนถายภาพจากมุม

เดยีวกันหรอืใช Hashtag เดยีวกัน 

(7) การสืบหาบริบทวาระ ขอมูลเรื่องเวลาก็อาจจะมีสวนที่ทําให

เขาใจขอเท็จจริงมากยิ่งขึ้น เชน เวลาการโพสตของแตละแพลตฟอรมของ

สังคมออนไลนที่ใชเขตเวลาที่แตกตางกันหรือดูเงาบอกเวลาโดยใชเครื่องมือ

คํานวณแสงแดด เชนเว็บไซต SunCalc ที่เปนเว็บตรวจสอบทิศทางแดดกับ 

แผนที่  เพื่อตรวจเทียบหาเวลา ตัวอยางของสื่อสังคมออนไลนในแตละ

แพลตฟอรมที่มีการแสดงเวลาผูใชโพสตเนื้อหาตาง ๆ เชน Facebook แสดง

เวลาโพสตตามเวลาที่ตั้งไวในอุปกรณที่ผูใชเปดดูโพสตนั้น (ไมใชเวลาของผู

โพสต) , Twitter แสดงเวลาโพสตตามเวลาที่ตัง้ไวใน “การตั้งคา” ของ Twitter 

ของผูใชที่เปดดูทวิตนัน้ (ไมใชเวลาของผูสงทวิต) หากไมไดลงช่ือเขาใชงาน จะ

แสดงเวลาตามเขต PST หรือเวลาที่แคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา, 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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Instagram แสดงเวลาที่โพสตทั้งแบบ PST และ UTC แตตองเปดดูใน Source 

ของหนาเว็บและ Youtube แสดงเวลาที่อัปโหลดหรือนําเขาขอมูลตามเวลา 

PST 

 

เสาหลักที่ 2 วิเคราะหที่มา 

ระหวางการสืบคนหาตนตอ มักจะไดคําตอบในสวนนี้ดวยวา ชุด

ขอมูล ภาพหรอืคลปินัน้มี “ที่มา” อยางไร ซึ่งที่มาในที่นี้ หมายถึง ชองทางใน

การเผยแพรหรอืบุคคลที่เปนผูเผยแพรขอมูลนั้น โดยจะตองนําขอมูลที่สืบคน

มาไดและนํามาวิเคราะห ปะติดปะตอเรื่องราวใหไดบริบทของเรื่องที่สมบูรณ

ขึ้น โดยการวิเคราะหที่มาของขอมูลสามารถทําไดหลายแนวทาง ดังนี้ 

(1) ขอมูลนี้มีเสนทางการสงตอกันอยางไร เชน แพรกระจายผาน 

แอปฯ Line แตเริ่มตนบน Facebook  

(2) บุคคลใดเปนผูเผยแพรกอนและเผยแพรกันในหมูคณะใด หาก

ทราบคําตอบนี้ไดชัดเจน ก็อาจจะทําใหพอวิเคราะหที่มาที่ไป ใหลึกไปถึง

มูลเหตุจูงใจ เชน มาจากนักเคลื่อนไหวรณรงคจากแฟนเพจที่สรางขึ้นใหมหรือ

มาจากบุคคลที่ไมตองการยนืยันตัวตน 

(3) หลายครัง้น้ําหนักความนาเช่ือถือของเรื่องก็ขึ้นอยูกับแหลงกําเนิด

และชองทางการเผยแพรขอมูลนัน้ดวยเชนกัน 

(4) บางเรื่องหรือบางประเด็นไมสามารถตรวจหาไดวาตนกําเนิด 

จริง ๆ ของเรื่องนั้นมาจากที่ใด บุคคลใดเขียนขึ้น แตก็ไมถือวาเปนสาเหตุให

นําเสนอการตรวจสอบเพราะ “เนื้อหา” มักจะเปนประเด็นหลักที่ถือเปนหัวใจ

ของขอมูลซึ่งสมควรไดรับการยืนยันหรือลมลางกอน หากไมพบที่มาจริง ๆ 

การใชคําวา “แชรกันบนเน็ต” ก็ถือวาเปนสิ่งที่ยอมรับไดและหากในอนาคตมี

ขอมูลใหมก็สามารถที่จะเพิ่มเตมิเขาไปได 
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เสาหลักที่ 3 ตรวจสอบเนื้อหา 

“ตนตอ” และ “ที่มา” เปนสิ่งที่อธิบายความเปนมาเปนไปของขอมูล

นั้น แตจะขาดการตรวจสอบเนื้อหาไปไมได เพราะเนื้อหาคือสวนที่สําคัญที่

สามารถทําใหเราเกิดการรับรู การตื่นตระหนก การสงตอ การเช่ือถือ (หรือ

การหลงเช่ือ) ไปจนถงึกระแสการปฏิบัตติามและการเคลื่อนไหวทางสังคม 

ยุคปจจุบัน ผูคนหลายคนพรอมเปดใจใหกับเนื้อหาที่เขามากระแทก

จิตใจ โดยไมสนวาขอมูลนั้นมาจากไหนและมาจากใคร ขอแคทําใหตกใจ 

เช่ือถือหรือพึงพอใจก็พรอมยินยอมเปนแนวรวมสงตอ โดยไมจําเปนตอง

ตรวจสอบวาเปนเรื่องจรงิหรอืไม ดังนั้นการตรวจสอบขอเท็จจริงในเนื้อหาจึง

เปนสิ่งที่สําคัญ  

(1) วิธกีารตรวจสอบขอเท็จจรงิ  

โดยจะขึ้นอยูกับเนื้อหาวาเกี่ยวของกับเรื่องใด โดยที่มีกระบวนการ 

ดังนี้ 

1. จําแนก คัดแยกประเด็นที่จําเปนตองตรวจสอบ 

2. ตรวจสอบกับแหลงขอมูลระดับใกลแหลงกําเนดิมากที่สุด เชน คน

ตนเรื่อง หนวยงานตนทาง คนที่ออกมาพูดเปนคนแรก ๆ เกี่ยวกับประเด็นนั้น 

คนที่ทําใหเกดิเรื่อง 

3. เนนยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่เช่ือถือได หากไมมีหลักฐาน

มากพอก็ยังไมสามารถสรุปได เชน ผลการทดลองจากงานวิจัยที่ไดรับการ

ยนืยันจากองคกรหรอืสถาบันที่มีความนาเช่ือถอื 

4. หลายครัง้ตองอาศัย “ความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ” เปนคําตอบ

ในระดับตน อาจเพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบลกึในขั้นตอนตอไป แตไม

จําเปนที่ความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญจะสามารถยดึถอืเปนคําตอบไดเสมอไป 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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Instagram แสดงเวลาที่โพสตทั้งแบบ PST และ UTC แตตองเปดดูใน Source 

ของหนาเว็บและ Youtube แสดงเวลาที่อัปโหลดหรือนําเขาขอมูลตามเวลา 

PST 
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สําหรับการสบืคนตนตอ หาเบาะแสแหลงที่มานั้นอาจจะมีเครื่องมือ

ทางเทคโนโลยชีวยเหลอืหลายประการ แตในการตรวจสอบเนื้อหานัน้ จําเปนที่

จะตองใชการพิจารณาอยางเฉพาะเจาะจงตามแตละประเด็นไป ทักษะที่

สําคัญในขั้นตอนนี้ คือ การแยกแยะประเด็น การใชตรรกะ การกําหนด

คัดเลือกแหลงขอมูลเปาหมาย การประเมินพิจารณาวาขอมูลที่ไดรับมานั้น 

เพียงพอจะรับรองยืนยันหรือหักลางขอมูลไดแลวหรือไม ในบางกรณีเรา

อาจจะไมสามารถจะบอกไดวาขอมูลนี้เปนจริงมากนอยเพียงใด ดวยปจจัยใด

ปจจัยเดียว บางครั้งการตรวจสอบสามารถทําไดครบถวน แตบางครั้งอาจ

ตรวจสอบไดเพียง 1 หรือ 2 แกนหลักเทานั้น และในกรณีที่ไมสามารถหา

คําตอบไดครบถวน ควรจะตองใชวิจารณญาณพจิารณา ไตรตรองอีกครั้งหนึ่ง

วาจะมีน้ําหนักมากเพยีงพอที่จะพาไปสูขัน้ตอนการนําเสนอไดหรอืไม 

หลังจากที่ทําการตรวจสอบขอเท็จจริงแลว หนึ่งในขั้นตอนสําคัญ

ตอมา คือ การนําผลการตรวจสอบขอมูลนั้นไปเผยแพรสูประชาชน แมจะมี

ขอมูลขอเท็จจริงที่คนหาตรวจสอบมาไดอยางสมบูรณแลว แตก็ยังคงมี

ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาในเรื่องของ “ความเหมาะสม” ในการนําเสนอ 

เนื่องจากเนื้อหาหรอืประเด็นนัน้อาจสงผลกระทบตอ ๆ มาได 

ดังนัน้ ความแนใจตอเนื้อหาที่ตรวจสอบแลวจะสื่อสารออกไปนัน้ตอง

ตามมาดวยหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมที่มากพอ รวมถึงไมละเมิด

สิทธสิวนบุคคล กระทําผดิทางกฎหมายหรอือาจจะสื่อใหสังคมเขาใจไปในทาง

ที่ไมถูกตองจนอาจทําใหเปนภัยอันตรายตอบุคคล ชุมชนหรือสังคมได เชน 

ภาพคลปิเด็กถูกทําราย แมตรวจสอบแลวก็ตามวาคลิปนั้นเปนเรื่องจริง แตก็

ใชวาจะสามารถเผยแพรหรือนํามาสงตอซ้ํา ๆ ได เนื่องจากเปนการละเมิด

สิทธิเด็กและเปนขอบังคับทางกฎหมาย หรืออีกตัวอยางในกรณีของรูปภาพ

ผูเสยีชีวติที่มีความนากลัวหรอืนาสยดสยอง ไมวาจะจริงหรือไมก็ตามก็ไมควร

ที่จะนําเสนอภาพนัน้โดยตรง แตการนําหลักปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของ
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สื่อสารมวลชนในการเลอืกนําเสนอเพยีงแตสิ่งที่จําเปนเทานัน้ สวนในเรื่องของ

การแชรหรือสงตอบนโลกออนไลนก็ถือวาเปนสิ่งที่ไมสมควรกระทําอยางยิ่ง 

ไมวาขออางจะทําไปเพื่อใชเปนอุทาหรณสอนใจก็ตาม โดยสรุปแลวนั้นการ

นําเสนอเนื้อหาหลังจากที่ทําการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวสามารถที่จะทําได

หลากหลายมากทั้งรูปแบบ ประเภทสื่อและชองทาง ทั้งนี้เองขึ้นอยูกับวา

กลุมเปาหมายนั้นเปนใคร ไมวาจะเปนคลิปวิดีโอ รายการบรรยายอธิบาย 

อนิโฟกราฟก หรอืบทความ เปนตน 

สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการนําเสนอเนื้อหาการตรวจสอบขอเท็จจริง 

ไดแก 

1.  ควรระบุผลสรุปการตรวจสอบที่ชัดเจน เชน เรื่องจริง จริงบางสวน 

หรอืเรื่องไมจริง 

2.  ประเด็นครบถวน ไมตกหลน หากประเด็นใดตรวจสอบไมได ควร

ระบุอธบิายกํากับไว เพื่อไมใหเกดิความเขาใจผิดหรือมีการสื่อสารที่ผิดพลาด

เกดิขึ้นได หากบางคําตกหลนไป อาจทําใหความหมายของสารเปลี่ยนไดเสมอ 

3.  มีหลักฐานอางอิง เชน เพื่อใหผูชมสืบคนยอนไปยังตนตอหรือ

เอกสารที่จําเปนเองได เสมือนเปนการยืนยันวาเรื่องนั้นเกิดขึ้นจริง เปนขอมูล

จรงิและเช่ือถอืได 

4.  กระชับ เขาใจงาย เนื่องจากบุคคลที่จําเปนตองอาศัยเนื้อหา

ลักษณะนี้ กลุมหนึ่งจะเปนผูที่นยิมเปดรับเนื้อหาทีส่ัน้ กระชับ เขาใจงาย 

5.  หากมีขอผิดพลาดควรแกไขทันทีและตองระบุรายละเอียดการ

แกไขกํากับไวเสมอ มิเชนนั้นอาจทําใหมีการแชรตอ ๆ กันไปและผูรับสารคน

อื่น ๆ อาจไดรับขอมูลเท็จอกีจํานวนมาก 

6.  ตระหนักวา ผูชม ผูอาน สามารถจับภาพคําตอบเหลานี้ เพื่อไป

เปนหลักฐานอางองิและสงตอใหผูอื่นได เนื่องจากสื่อใหมมีเทคโนโลยีการจับ

ภาพหนาจอไดอยางงายดาย ทําใหตองระวังเปนพเิศษ 
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สําหรับการสบืคนตนตอ หาเบาะแสแหลงที่มานั้นอาจจะมีเครื่องมือ

ทางเทคโนโลยชีวยเหลอืหลายประการ แตในการตรวจสอบเนื้อหานัน้ จําเปนที่

จะตองใชการพิจารณาอยางเฉพาะเจาะจงตามแตละประเด็นไป ทักษะที่

สําคัญในขั้นตอนนี้ คือ การแยกแยะประเด็น การใชตรรกะ การกําหนด

คัดเลือกแหลงขอมูลเปาหมาย การประเมินพิจารณาวาขอมูลที่ไดรับมานั้น 

เพียงพอจะรับรองยืนยันหรือหักลางขอมูลไดแลวหรือไม ในบางกรณีเรา

อาจจะไมสามารถจะบอกไดวาขอมูลนี้เปนจริงมากนอยเพียงใด ดวยปจจัยใด

ปจจัยเดียว บางครั้งการตรวจสอบสามารถทําไดครบถวน แตบางครั้งอาจ

ตรวจสอบไดเพียง 1 หรือ 2 แกนหลักเทานั้น และในกรณีที่ไมสามารถหา

คําตอบไดครบถวน ควรจะตองใชวิจารณญาณพจิารณา ไตรตรองอีกครั้งหนึ่ง

วาจะมีน้ําหนักมากเพยีงพอที่จะพาไปสูขัน้ตอนการนําเสนอไดหรอืไม 

หลังจากที่ทําการตรวจสอบขอเท็จจริงแลว หนึ่งในขั้นตอนสําคัญ

ตอมา คือ การนําผลการตรวจสอบขอมูลนั้นไปเผยแพรสูประชาชน แมจะมี

ขอมูลขอเท็จจริงที่คนหาตรวจสอบมาไดอยางสมบูรณแลว แตก็ยังคงมี

ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาในเรื่องของ “ความเหมาะสม” ในการนําเสนอ 

เนื่องจากเนื้อหาหรอืประเด็นนัน้อาจสงผลกระทบตอ ๆ มาได 

ดังนัน้ ความแนใจตอเนื้อหาที่ตรวจสอบแลวจะสื่อสารออกไปนัน้ตอง

ตามมาดวยหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมที่มากพอ รวมถึงไมละเมิด

สิทธสิวนบุคคล กระทําผดิทางกฎหมายหรอือาจจะสื่อใหสังคมเขาใจไปในทาง

ที่ไมถูกตองจนอาจทําใหเปนภัยอันตรายตอบุคคล ชุมชนหรือสังคมได เชน 

ภาพคลปิเด็กถูกทําราย แมตรวจสอบแลวก็ตามวาคลิปนั้นเปนเรื่องจริง แตก็

ใชวาจะสามารถเผยแพรหรือนํามาสงตอซ้ํา ๆ ได เนื่องจากเปนการละเมิด

สิทธิเด็กและเปนขอบังคับทางกฎหมาย หรืออีกตัวอยางในกรณีของรูปภาพ

ผูเสยีชีวิตที่มีความนากลัวหรอืนาสยดสยอง ไมวาจะจริงหรือไมก็ตามก็ไมควร

ที่จะนําเสนอภาพนัน้โดยตรง แตการนําหลักปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของ

 

53 
 

สื่อสารมวลชนในการเลอืกนําเสนอเพยีงแตสิ่งที่จําเปนเทานัน้ สวนในเรื่องของ

การแชรหรือสงตอบนโลกออนไลนก็ถือวาเปนสิ่งที่ไมสมควรกระทําอยางยิ่ง 

ไมวาขออางจะทําไปเพื่อใชเปนอุทาหรณสอนใจก็ตาม โดยสรุปแลวนั้นการ

นําเสนอเนื้อหาหลังจากที่ทําการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวสามารถที่จะทําได

หลากหลายมากทั้งรูปแบบ ประเภทสื่อและชองทาง ทั้งนี้เองขึ้นอยูกับวา

กลุมเปาหมายนั้นเปนใคร ไมวาจะเปนคลิปวิดีโอ รายการบรรยายอธิบาย 

อนิโฟกราฟก หรอืบทความ เปนตน 

สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการนําเสนอเนื้อหาการตรวจสอบขอเท็จจริง 

ไดแก 

1.  ควรระบุผลสรุปการตรวจสอบที่ชัดเจน เชน เรื่องจริง จริงบางสวน 

หรอืเรื่องไมจริง 

2.  ประเด็นครบถวน ไมตกหลน หากประเด็นใดตรวจสอบไมได ควร

ระบุอธบิายกํากับไว เพื่อไมใหเกดิความเขาใจผิดหรือมีการสื่อสารที่ผิดพลาด

เกดิขึ้นได หากบางคําตกหลนไป อาจทําใหความหมายของสารเปลี่ยนไดเสมอ 

3.  มีหลักฐานอางอิง เชน เพื่อใหผูชมสืบคนยอนไปยังตนตอหรือ

เอกสารที่จําเปนเองได เสมือนเปนการยืนยันวาเรื่องนั้นเกิดขึ้นจริง เปนขอมูล

จรงิและเช่ือถอืได 

4.  กระชับ เขาใจงาย เนื่องจากบุคคลที่จําเปนตองอาศัยเนื้อหา

ลักษณะนี้ กลุมหนึ่งจะเปนผูที่นยิมเปดรับเนื้อหาทีส่ัน้ กระชับ เขาใจงาย 

5.  หากมีขอผิดพลาดควรแกไขทันทีและตองระบุรายละเอียดการ

แกไขกํากับไวเสมอ มิเชนนั้นอาจทําใหมีการแชรตอ ๆ กันไปและผูรับสารคน

อื่น ๆ อาจไดรับขอมูลเท็จอกีจํานวนมาก 

6.  ตระหนักวา ผูชม ผูอาน สามารถจับภาพคําตอบเหลานี้ เพื่อไป

เปนหลักฐานอางองิและสงตอใหผูอื่นได เนื่องจากสื่อใหมมีเทคโนโลยีการจับ

ภาพหนาจอไดอยางงายดาย ทําใหตองระวังเปนพเิศษ 
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7.  หากมีการนําเสนอภาพเพื่อบอกวาไมเปนความจริง ควรมีการทํา

สัญลักษณทับบนภาพไว เชน กากบาท เพื่อไมใหมีการเผยแพรภาพที่ไมจริงซ้ํา

ไปมา 

จากเทคนิคและเครื่องมือตาง ๆ ในสวนนี้ถือวาเพียงพอตอการทํา

หนาที่ Fact - Checker นักตรวจสอบขอเท็จจรงิแลว ขอเพยีงหม่ันฝกฝนและใช

เครื่องมือสําหรับการตรวจสอบอยู เปนประจํา จะทําใหการตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิกอนการนําเสนอรายงานขอมูลขาวสารใด ๆ ไมใชเรื่องยากอกีตอไป 

พรอมกับชวยสรางความนาเช่ือถอืแกองคกรเพิ่มมากขึ้นอกีดวย 

 

 แนวคิดการหักล้างข่าวปลอม (Debunking) 

ในหนังสือคูมือ The Debunking Handbook 2020 (Lewandowsky et 

al., 2020) ระบุประโยคนี้แตตนเม่ือเขาสูเนื้อหาวา “ขอมูลเท็จทําลายสังคมใน

หลายทาง” พรอมกับอธิบายวา มันเปนการงายมากที่เราจะเขาใจผิด เพราะ

ความรูสึกของความคุนเคยกับความจริงมันเช่ือมโยงกันบอย ๆ พวกเราดู

เหมือนที่จะเช่ือสิ่งที่ไดยนิมากอนแลวหลายๆ ครัง้มากกวาขอมูลใหม พรอมกับ

เนนย้ําที่ประโยคนี้วา 

“ความจริงที่เที่ยงตรงมีความสําคัญนอยกวาความคุนเคย เรามี

แนวโนมที่จะเช่ือความเท็จ เม่ือความเท็จถูกกลาวถงึซ้ํา ๆ บอย ๆ” 
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ภาพท่ี 7 ผลกระทบความจริงท่ีลวงตา 

 

Lewandowsky et al. (2020) เรียกปรากฏการณนี้วา “ผลกระทบ

ความจริงที่ลวงตา” (illusory truth effect) พรอมกับสรุปวา ยิ่งคนเผชิญกับ

ขอมูลเท็จมากเทาไหร ขอมูลเท็จเหลานั้นดูเหมือนเปนความจริง และยิ่งติด

หนบึในตัวเรา ทัง้ ๆ ที่มีแหลงที่มาช้ีชัดวาไมนาเช่ือถือ และขอมูลเท็จมักมากับ
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7.  หากมีการนําเสนอภาพเพื่อบอกวาไมเปนความจริง ควรมีการทํา

สัญลักษณทับบนภาพไว เชน กากบาท เพื่อไมใหมีการเผยแพรภาพที่ไมจริงซ้ํา

ไปมา 

จากเทคนิคและเครื่องมือตาง ๆ ในสวนนี้ถือวาเพียงพอตอการทํา

หนาที่ Fact - Checker นักตรวจสอบขอเท็จจรงิแลว ขอเพยีงหม่ันฝกฝนและใช

เครื่องมือสําหรับการตรวจสอบอยู เปนประจํา จะทําใหการตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิกอนการนําเสนอรายงานขอมูลขาวสารใด ๆ ไมใชเรื่องยากอกีตอไป 

พรอมกับชวยสรางความนาเช่ือถอืแกองคกรเพิ่มมากขึ้นอกีดวย 

 

 แนวคิดการหักล้างข่าวปลอม (Debunking) 

ในหนังสือคูมือ The Debunking Handbook 2020 (Lewandowsky et 

al., 2020) ระบุประโยคนี้แตตนเม่ือเขาสูเนื้อหาวา “ขอมูลเท็จทําลายสังคมใน

หลายทาง” พรอมกับอธิบายวา มันเปนการงายมากที่เราจะเขาใจผิด เพราะ

ความรูสึกของความคุนเคยกับความจริงมันเช่ือมโยงกันบอย ๆ พวกเราดู

เหมือนที่จะเช่ือสิ่งที่ไดยนิมากอนแลวหลายๆ ครัง้มากกวาขอมูลใหม พรอมกับ

เนนย้ําที่ประโยคนี้วา 

“ความจริงที่เที่ยงตรงมีความสําคัญนอยกวาความคุนเคย เรามี

แนวโนมที่จะเช่ือความเท็จ เม่ือความเท็จถูกกลาวถงึซ้ํา ๆ บอย ๆ” 
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ภาพท่ี 7 ผลกระทบความจริงท่ีลวงตา 

 

Lewandowsky et al. (2020) เรียกปรากฏการณนี้วา “ผลกระทบ

ความจริงที่ลวงตา” (illusory truth effect) พรอมกับสรุปวา ยิ่งคนเผชิญกับ

ขอมูลเท็จมากเทาไหร ขอมูลเท็จเหลานั้นดูเหมือนเปนความจริง และยิ่งติด

หนบึในตัวเรา ทัง้ ๆ ที่มีแหลงที่มาช้ีชัดวาไมนาเช่ือถือ และขอมูลเท็จมักมากับ

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

55



56 
 

ภาษาที่ เราอารมณและถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจ พรอมกับ

แพรกระจายในขาวสารปจจุบันบนออนไลน 

ผูเขยีนหนังสอืเลมนี้ไดใหนยิามศัพทกับคําที่เกี่ยวกับขาวปลอมดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ภาพแสดงนยิามศัพทกับคําท่ีเก่ียวกับขาวปลอม 

 

 

 

  

 

57 
 

ตารางที� 4 แสดงคํานิยามศัพท์ที�เกี�ยวกับข่าวปลอม 

คาํ นยิามศัพท ์

Misinformation ขอมูลเท็จท่ีเผยแพรโดยไมมเีจตนาท่ีจะหลอกลวง 

Disinformation ขอมูลเท็จท่ีจงใจเผยแพรใหเขาใจผดิ 

Fake news ขอมูลเท็จ มักเปนเร่ืองโลดโผน 

เปนเร่ืองลอเลียนขาวจริง 

Continued influence effect ผลกระทบตอเน่ืองจากอิทธิพลของขอมูลเท็จ ทําให

มขีอมูลท่ีไมถูกตองในความทรงจํา ถึงแมจะมกีารแก

ขาวออกมาแลว ยังเชื่อขอมูลเท็จน้ัน 

Illusory truth effect ขอมูลท่ีถูกนําเสนอซ้าํๆ มักถูกตัดสินวาเปนขอมูล

จริง  

 
โดยในหนังสือ The Debunking Handbook 2020 ยังระบุวา การ

ตรวจสอบขอเท็จจริง (Fact Checking) สามารถลดความเช่ือของประชาชนใน

ขอมูลที่ผดิ อยางไรก็ตาม ขอมูลเท็จยังคงมีอิทธิพลตอความคิดของประชาชน 

แมวาหลังจากนัน้จะไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองแลวก็ตาม โดยผูเขียนคูมือฉบับ

นี้เรยีกอาการวา “ผลกระทบอทิธพิลตอเนื่อง” (continued influence effect)  

 

“ถึงแมวาการแก ไขขอ เท็จจริงนั้นดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพ 

บอยครัง้ที่คนมักจะเช่ือกับขอมูลเท็จในบรบิทอื่น ๆ ”  

 

โดยผูเขียนอธิบายวา เปนอาการประหนึ่งขอมูลเท็จนี้ตึดหนึบในตัว

เรากลายเปนความเช่ือ (belief) อยางไรก็ตามผูเขียนบอกวา แมวาขอมูลเท็จ
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ภาษาที่ เราอารมณและถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจ พรอมกับ

แพรกระจายในขาวสารปจจุบันบนออนไลน 

ผูเขยีนหนังสอืเลมนี้ไดใหนยิามศัพทกับคําที่เกี่ยวกับขาวปลอมดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ภาพแสดงนยิามศัพทกับคําท่ีเก่ียวกับขาวปลอม 
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ตารางที� 4 แสดงคํานิยามศัพท์ที�เกี�ยวกับข่าวปลอม 

คาํ นยิามศัพท ์

Misinformation ขอมูลเท็จท่ีเผยแพรโดยไมมเีจตนาท่ีจะหลอกลวง 

Disinformation ขอมูลเท็จท่ีจงใจเผยแพรใหเขาใจผดิ 

Fake news ขอมูลเท็จ มักเปนเร่ืองโลดโผน 

เปนเร่ืองลอเลียนขาวจริง 

Continued influence effect ผลกระทบตอเน่ืองจากอิทธิพลของขอมูลเท็จ ทําให

มขีอมูลท่ีไมถูกตองในความทรงจํา ถึงแมจะมกีารแก

ขาวออกมาแลว ยังเชื่อขอมูลเท็จน้ัน 

Illusory truth effect ขอมูลท่ีถูกนําเสนอซ้ําๆ มักถูกตัดสินวาเปนขอมูล

จริง  

 
โดยในหนังสือ The Debunking Handbook 2020 ยังระบุวา การ

ตรวจสอบขอเท็จจริง (Fact Checking) สามารถลดความเช่ือของประชาชนใน

ขอมูลที่ผดิ อยางไรก็ตาม ขอมูลเท็จยังคงมีอิทธิพลตอความคิดของประชาชน 

แมวาหลังจากนัน้จะไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองแลวก็ตาม โดยผูเขียนคูมือฉบับ

นี้เรยีกอาการวา “ผลกระทบอทิธพิลตอเนื่อง” (continued influence effect)  

 

“ถึงแมวาการแก ไขขอ เท็จจริงนั้นดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพ 

บอยครัง้ที่คนมักจะเช่ือกับขอมูลเท็จในบรบิทอื่น ๆ ”  

 

โดยผูเขียนอธิบายวา เปนอาการประหนึ่งขอมูลเท็จนี้ตึดหนึบในตัว

เรากลายเปนความเช่ือ (belief) อยางไรก็ตามผูเขียนบอกวา แมวาขอมูลเท็จ
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กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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เหลานี้จะตดิในตัวเรา พวกเรามีโอกาสที่จะตอบโตได พวกเราสามารถปองกัน

ขอมูลเท็จจากการถอนรากตัง้แตครัง้แรก  

 

การปองกันขอมูลเท็จที่จะมาติดหนึบในตัวเรา ดวยวิธีการปองกัน

ดวยตัวเราเองเหมือนการฉีดวัคซีนเขาไปในตัวเรา ดวยการมีความรูที่เทาทัน

เทคนคิตาง ๆ ของขอมูลเท็จ และปองกันการไมเปนผูเผยแพรขอมูลเท็จเอง ซึ่ง

ในคูมือฉบับนี้ใชคําวา “inoculation” พรอมกับเตือนวา “บางครั้งสื่อไมไดเช็ค

ขอเท็จจรงิกอนตพีมิพเผยแพร ทําใหขอมูลที่นําเสนอกลายเปนขอมูลเท็จ” โดย

ผูเขยีนนําเสนอวิธกีารงาย ๆ ที่จะนําไปสูการรูเทาทันสื่อที่ยิ่งใหญ คือ  

 1. ประเมินขอมูลที่ไดรับอยางมีเหตุมีผล ชวยลดการรับขอมูลเท็จ  

 2. ใหความรูแกคนอานเกี่ยวกับกลยุทธเฉพาะที่จะชวยในการ

ประเมินอยางมีเหตุมีผล ซึ่งผูเขยีนบอกวาวิธกีารนี้ชวยพัฒนานสิัยที่สําคัญ เชน 

กลยุทธในการระวังการซื้อ การใชคําในการโฆษณา และกอนแชรขอมูลอะไร 

ใหเช็คแหลงที่มาหลายที่เพื่อประเมินความนาเช่ือถือของเว็บไซต โดยผูเขียน

เตอืนวา ถาทุกคนทําเชนนี้ ผลกระทบของขอมูลเท็จจากแหลงขอมูลที่มีความ

นาเช่ือถอืนอยสามารถถูกทําใหนอยลง  

นอกจากนี้ ในคูมือแนะนําวา หลังจากที่เรามีภูมิคุมกันขอมูลเท็จแลว 

เราตองมีความพรอมปฏิบัตกิารหักลางขอมูลเท็จเหลานี้บอย ๆ และเพื่อใหการ

หักลางมีประสิทธิภาพ เราตองใหขอมูลรายละเอียดในการหักลางขอมูลเท็จ

นัน้ โดยการอธบิายที่ชัดเจนวา ขอมูลนัน้เท็จอยางไร และที่ถูกตองเปนอยางไร 

ทําใหขอมูลเท็จเหลานัน้ไมสามารถตดิหนบึในผูที่รับขอมูลเท็จนั้นได แตถาเรา

ไมสามารถหักลางรายละเอยีดได ขอมูลเท็จนัน้ยังคงติดอยูในตัวผูรับทั้ง ๆ ที่มี

ความพยายามที่จะแกไขใหถูกตอง  

คูมือไดนําเสนอกระบวนการหักลางประกอบดวย 4 องคประกอบ

ดังนี้ 
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1. FACT นําดวยขอเท็จจริงที่ชัดเจน แหลมคมและหนักแนน ดวย

ประโยคที่งาย ๆ ม่ันคง และเปนไปได ที่สําคัญคือตองเขากับเนื้อเรื่อง  

2. WARN ABOUT THE MYTH เตอืนกอนลวงหนาที่ขอมูลเท็จ (ภาพ

ลวงตา) จะถูกกลาวถงึในทันทีทันใด หลีกเลี่ยงการกลาวซ้ําขอมูลเท็จ เพราะ

การทําซ้ํา ๆ ทําใหขอมูลกลายเปนจรงิ  

3. EXPLAIN FALLACY อธิบายวาขอมูลเท็จนี้นําไปสูความเขาใจผิด

อยางไร ช้ีใหเห็นวาทําไมขอมูลเท็จจึงถูกเช่ือวาเปนจรงิครัง้แรก ช้ีใหเห็นวาเปน

เท็จอยางไร และถูกตองอยางไร  

4. FACT จบดวยการเสรมิขอเท็จจริงหลาย ๆ ครั้งที่เปนไปได แนใจ

วาใหการอธบิายที่เปนทางเลอืกอยางงาย ๆ ไมตองซ้ําซอนและใชการอธบิายที่

สัมพันธกับขอมูลเท็จเดมิ 
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กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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เหลานี้จะตดิในตัวเรา พวกเรามีโอกาสที่จะตอบโตได พวกเราสามารถปองกัน

ขอมูลเท็จจากการถอนรากตัง้แตครัง้แรก  

 

การปองกันขอมูลเท็จที่จะมาติดหนึบในตัวเรา ดวยวิธีการปองกัน

ดวยตัวเราเองเหมือนการฉีดวัคซีนเขาไปในตัวเรา ดวยการมีความรูที่เทาทัน

เทคนคิตาง ๆ ของขอมูลเท็จ และปองกันการไมเปนผูเผยแพรขอมูลเท็จเอง ซึ่ง

ในคูมือฉบับนี้ใชคําวา “inoculation” พรอมกับเตือนวา “บางครั้งสื่อไมไดเช็ค

ขอเท็จจรงิกอนตพีมิพเผยแพร ทําใหขอมูลที่นําเสนอกลายเปนขอมูลเท็จ” โดย

ผูเขยีนนําเสนอวิธกีารงาย ๆ ที่จะนําไปสูการรูเทาทันสื่อที่ยิ่งใหญ คือ  

 1. ประเมินขอมูลที่ไดรับอยางมีเหตุมีผล ชวยลดการรับขอมูลเท็จ  

 2. ใหความรูแกคนอานเกี่ยวกับกลยุทธเฉพาะที่จะชวยในการ

ประเมินอยางมีเหตุมีผล ซึ่งผูเขยีนบอกวาวิธกีารนี้ชวยพัฒนานสิัยที่สําคัญ เชน 

กลยุทธในการระวังการซื้อ การใชคําในการโฆษณา และกอนแชรขอมูลอะไร 

ใหเช็คแหลงที่มาหลายที่เพื่อประเมินความนาเช่ือถือของเว็บไซต โดยผูเขียน

เตอืนวา ถาทุกคนทําเชนนี้ ผลกระทบของขอมูลเท็จจากแหลงขอมูลที่มีความ

นาเช่ือถอืนอยสามารถถูกทําใหนอยลง  

นอกจากนี้ ในคูมือแนะนําวา หลังจากที่เรามีภูมิคุมกันขอมูลเท็จแลว 

เราตองมีความพรอมปฏิบัตกิารหักลางขอมูลเท็จเหลานี้บอย ๆ และเพื่อใหการ

หักลางมีประสิทธิภาพ เราตองใหขอมูลรายละเอียดในการหักลางขอมูลเท็จ

นัน้ โดยการอธบิายที่ชัดเจนวา ขอมูลนัน้เท็จอยางไร และที่ถูกตองเปนอยางไร 

ทําใหขอมูลเท็จเหลานัน้ไมสามารถตดิหนบึในผูที่รับขอมูลเท็จนั้นได แตถาเรา

ไมสามารถหักลางรายละเอยีดได ขอมูลเท็จนัน้ยังคงติดอยูในตัวผูรับทั้ง ๆ ที่มี

ความพยายามที่จะแกไขใหถูกตอง  

คูมือไดนําเสนอกระบวนการหักลางประกอบดวย 4 องคประกอบ

ดังนี้ 
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1. FACT นําดวยขอเท็จจริงที่ชัดเจน แหลมคมและหนักแนน ดวย

ประโยคที่งาย ๆ ม่ันคง และเปนไปได ที่สําคัญคือตองเขากับเนื้อเรื่อง  

2. WARN ABOUT THE MYTH เตอืนกอนลวงหนาที่ขอมูลเท็จ (ภาพ

ลวงตา) จะถูกกลาวถงึในทันทีทันใด หลีกเลี่ยงการกลาวซ้ําขอมูลเท็จ เพราะ

การทําซ้ํา ๆ ทําใหขอมูลกลายเปนจรงิ  

3. EXPLAIN FALLACY อธิบายวาขอมูลเท็จนี้นําไปสูความเขาใจผิด

อยางไร ช้ีใหเห็นวาทําไมขอมูลเท็จจึงถูกเช่ือวาเปนจรงิครัง้แรก ช้ีใหเห็นวาเปน

เท็จอยางไร และถูกตองอยางไร  

4. FACT จบดวยการเสรมิขอเท็จจริงหลาย ๆ ครั้งที่เปนไปได แนใจ

วาใหการอธบิายที่เปนทางเลอืกอยางงาย ๆ ไมตองซ้ําซอนและใชการอธบิายที่

สัมพันธกับขอมูลเท็จเดมิ 
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บทที�  

4  
Fact Checker 

กับการตรวจสอบข่าวปลอม 
 

 
 

เม่ือสังคมไทยกาวเขาสูยุคดจิิทัล นอกจากการสื่อสารรวดเร็ว ฉับไว 

ไรพรมแดน จะขับเคลื่อนเปดทางใหเกิดโอกาสตอยอดทางธุรกิจ สังคม และ

การศึกษาเรียนรูอยางกวางขวางใหแกประชาชนทุกกลุมแลว ในทางตรงกัน

ขาม เทคโนโลยีเหลานั้นยังเปดชองใหกับการจุดประเด็นปญหาใหมใน

สังคมไทย รวมถึงสังคมโลก นั่นคือ การแพรกระจายอยางรวดเร็วของขอมูล
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กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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4  
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กับการตรวจสอบข่าวปลอม 
 

 
 

เม่ือสังคมไทยกาวเขาสูยุคดจิิทัล นอกจากการสื่อสารรวดเร็ว ฉับไว 

ไรพรมแดน จะขับเคลื่อนเปดทางใหเกิดโอกาสตอยอดทางธุรกิจ สังคม และ

การศึกษาเรียนรูอยางกวางขวางใหแกประชาชนทุกกลุมแลว ในทางตรงกัน

ขาม เทคโนโลยีเหลานั้นยังเปดชองใหกับการจุดประเด็นปญหาใหมใน

สังคมไทย รวมถึงสังคมโลก นั่นคือ การแพรกระจายอยางรวดเร็วของขอมูล
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เท็จ ซึ่งมีกรณีเชิงประจักษมากมายที่สะทอนวา “ขอมูลเท็จ” เหลานั้น

กอใหเกดิปญหาตัง้แตระดับปจเจกถงึระดับสวนรวม สงผลเสยีหายตอประเทศ

และประชาชนในดานความรู ความคิด ความม่ันคง ไปจนถึงช่ือเสียง และอาจ

ถงึแกชีวติ และยังเปนสิ่งสะทอนที่ชัดเจนถึงความจําเปนที่ประชาชนจะตองมี

ความรูเทาทันสื่อในดานตาง ๆ มากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนการรูเทาทันสื่อดาน

สุขภาพ สื่อดานการตลาด สื่อดานสังคม หรอืแมกระท่ังสื่อดานการเมือง 

ขอมูลเท็จหรือขาวปลอม (Fake news) เปนประเภทของการ

สื่อสารมวลชนหรือการโฆษณาชวนเช่ือซึ่งประกอบดวยขอมูลที่ไมใชขาวจริง 
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ขาวหรอืสื่อออนไลนทางสังคมออนไลน Fake news เขียนขึ้นโดยมีเจตนาที่จะ
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ลักษณะในการหารายไดเพื่อประคับประคองสถานะของสื่อสารมวลชนในยุคที่

เกดิการแขงขันของสื่อใหม  

ในการตอสูกับสถานการณการแพรกระจายของขอมูลเท็จ หรือที่

หลายคนมักเรียกแทนดวยคําวา “ขาวปลอม” นั้น โจมตีสรางความเสียหาย

โดยตรงตอความเช่ือถือไววางใจได (Trust) อันเปนหัวใจสําคัญของวิชาชีพ

สื่อสารมวลชน ดังนัน้ หนึ่งในภาคสวนสําคัญที่เกี่ยวของโดยตรง คือ บุคลากร

ในวงการสื่อสารมวลชน ซึ่งเปรียบเสมือน นักรบแถวหนา ที่จะตองเผชิญและ

ตอสูกับภัยขาวปลอม ดวยทักษะในการตรวจสอบขอเท็จจริง (FACT-

CHECKING) โดย “นักรบ” เหลานี้จะทําหนาที่ตัง้แตการจับตาเฝาระวัง ปองกัน 
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กําจัด และตอสูกับขอมูลเท็จตาง ๆ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มปริมาณขึ้นและสราง

ความเสยีหายมากขึ้นเรื่อย ๆ 

 

Fact Checker ห้องข่าวต่างประเทศกับ 
การตรวจสอบข่าวปลอม8 

 แตละประ เทศมีการตั้ ง คําถามตอข า วปลอมที่ แตกต า งกัน 

นอกจากนั้นในแตละประเทศยังมีการรับมือกับปญหาขาวลือขาวปลอมที่

แตกตางกันอกีดวย เชน ในประเทศเยอรมันยุคนาซีที่มีการจัดตั้งหนวยงานใน

การเผยแพรขาวลือโดยเฉพาะ (กระทรวงโฆษณาการ) แตในปจจุบันการ

เผยแพรขาวปลอมขาวลือมีวิธีการแยบยลมากกวาเดิม ไมไดทําแบบโจงแจง

แบบแตกอน ทั้งนี้การเขามาของสื่อสังคมออนไลนไดทําใหทุกคนสามารถ

เขาถงึขอมูลขาวสารได สามารถลงขาว ตีพิมพ ขอมูลของตนเองได สิ่งเหลานี้

ถือเปนสิ่งใหม ดังนั้นผูมีสวนไดสวนเสียในระบบนิเวศสื่อ จึงตองหากลไกใน

การตอสูกับขาวปลอม โดยเฉพาะคนทําสื่อที่มีหนาที่ในการกระจายขอมูล

ขาวสารในรูปแบบ “ขาว” ที่ขายความนาเช่ือถอื ดังนั้นคนขาวมีการรับมือหรือ

มาตรการเชิงรับกับขาวปลอมอยางไร  

Nur-Azng Sanusi ผูสื่อขาวจากสํานักขาวรอยเตอร ประจําประเทศ

สิงคโปร เลาวา ในการเฝาระวังสื่อสังคมออนไลนนั้น ขาวลือขาวปลอมมัก

แพรกระจายไดอยางรวดเร็วในชวงเวลาภัยพิบัติหรือเกิดวิกฤตขึ้น เหตุเพราะ

                                            
8    ขอมูลในสวนนี้ ผูเขียนถอดความจากการเปนผูดําเนินรายการ Workshop Group 2: Lesson 

Learned on Fact Checking Efforts Opportunities and Challenges ในงาน International 
Conference on Fake News เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 โดยมีผูรวมสัมมนาคือ Lucille S. 
Sodipe จาก VERA Files Nur-Azna Sanusi จาก Thomson Reuters คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ 
จากศูนยชัวรกอนแชร MCOT ผศ.ดร.วรัชญ ครุจิต รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และผศ.ดร.เอ้ือจิต วโิรจนไตรรัตน นักวิชาการดานสื่อ 
จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคและภาคีเครือขาย 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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ความตื่นตระหนกของผูคนซึ่งปราศจากการตรวจทานขอเท็จจริง โดย

รอยเตอรมีทมีงานระดับโลกในการตรวจสอบขาวลวงรวมกับ UGC ซึ่งถึงแมจะ

ชากวาองคกรอื่น ๆ แตก็ตองทําเพื่อการตรวจสอบขอมูลที่ถูกตองรอบดาน 

โดยการทํางานเพื่อตรวจสอบความถูกตองของภาพและขอเขียนนั้นมีหลัก

ปฏิบัตทิี่มีความแตกตางกัน รอยเตอรมีการใช image search ในการตรวจสอบ

คลปิหรอืรูปภาพ และมุงเนนไปที่การใชภาพจริงที่ปราศจากการตกแตงหรือ

ตัดตอเปนหลัก ที่สําคัญผูตรวจสอบจะตองมีสัญชาตญาณหรือทักษะในการ

ตรวจสอบความผิดปกติของขอมูล นอกจากนี้ยังตองอาศัยการติดตอกับ

แหลงขาว (เชน ดูขอมูลจากดาวเทียม เจาหนาที่ทองถิ่น หรอืผูคนในพื้นที่ ฯลฯ) 

เพื่อตรวจสอบขอเท็จจรงิกอนประกาศหรือเผยแพรขาวนั้นออกสูสาธารณชน

ดวย ในกรณีของนักการเมือง ถานักการเมืองคนใดมีการโพสตขอมูลที่อาจ

กอใหเกดิความเขาใจผดิ ทางทีมงานรอยเตอรจะทําการเกาะติดนักการเมือง

คนนัน้ทันท ี 

Lucille S. Sodipe ผูสื่อขาวจาก VERA Files ประเทศฟลิปปนสเลาวา 

สําหรับการตอตานขาวปลอม ทางฟลิปปนสมุงเนนไปที่การใช www.factcheck.ph 

ในการตรวจสอบขอเท็จจรงิ ซึ่งเครื่องมือดังกลาวตั้งอยูบนหลักการที่วาใคร ๆ 

ก็สามารถเปนผูตรวจสอบขอเท็จจริงได สําหรับประเทศที่ประชากรสวนใหญ

ใชสื่อสังคมออนไลนตอวันมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตการ

ตรวจสอบและรับมือกับปญหาขาวปลอมจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง อนึ่งในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ นั้นสามารถแบงขาวลวงออกเปนประเภทตาง ๆ 

ได 4 ประเภท คือ1) False Claim : การกลาวอางที่ผิด เชน การกลาวอางผิด

บริบท 2) Flip-Flops : การพลิกขอมูลกลับไปกลับมา 3) Fact Sheet : ขอมูล

ของอะไรสักอยางที่ระบุแตองคประกอบสําคัญของสิ่งนั้น จะเปนอยางสั้น ๆ  

ไมมีคําอธบิายอะไรยดืยาว 4) Fake News : ขาวปลอม  
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Eric Wishart ผูสื่อขาวจาก AFP ประเทศเยอรมันเลาวา ในการตอสู

กับขาวลือขาวปลอมคือตองสรางความเช่ือม่ันในสื่อใหกลับมาใหม ผานการ

สงเสริมการรูเทาทันสื่อ การอบรม การใหการศึกษา , การมุงเปาไปที่ 

keywords เชน การเลอืกตัง้ ความขัดแยง , สรางความโปรงใสในกระบวนการ

ทํางานของทมีบรรณาธิการ (AFP Stylebook online) การ edit ขอมูล , ทํางาน

รวมกับภาคีเครือขายตาง ๆ เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงหรือยืนยันขาว (Cross 

Check) และถึงแมจะไดเงินทุนสนับสนุนจาก Facebook แตการทํางานจะมี

ความเปนอสิระจากผูใหการสนับสนุน เม่ือ AFP ตั้งธงไวแลววาเนื้อหาไหนเปน

ขอมูลเท็จ ทาง Facebook จะนําการตั้งธงนั้นเขาระบบอัลกอริธึมเพื่อ

ตรวจสอบขาวลวง ขาวลอื ในเพจของตน เม่ือพบขอมูลเท็จ ระบบจะจํากัดการ

เขาถงึขาวนัน้  

 

กรณีศึกษา:  
Lucille S. Sodipe: VERA Files, the Philippines 

 

ฟลปิปนสไดทําการเก็บขอมูลจากระบบออนไลน เม่ือป 2018 โดยทํา

การตรวจสอบความจรงิของขอมูลที่ปรากฏในระบบออนไลนจํานวนราว 200 

เคส จากการสํารวจพบวา ขอมูลสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองมากที่สุด 

รองลงมาเปนเรื่องสุขภาพและเกมออนไลน โดยที่นักการเมือง มักจะโดน

ปลอมแปลงขอมูลอยูเสมอ โดยฝายที่ถูกปลอมแปลงขอมูลสวนใหญจะอยูใน

พรรคฝายคานหรือวุฒิสภา มีเพียงบางสวนเทานั้นที่เปนฝายรัฐบาล โดยมี

นักการเมืองหลายคนตกเปนเหยื่อจากกระบวนการสรางขาวเท็จ แมกระท่ัง

ประธานาธบิดกี็ตกเปนผูเสยีหาย โดยผูสรางขาวเท็จ จะดูแมกระท่ังพฤติกรรม

เล็กๆ นอยๆ ของผูเสยีหายเพื่อใชในการโจมตแีละสรางขอมูลเท็จ ตัวอยางเชน 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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Bam Aquino นักการเมืองชาวฟลปิปนส มักจะโดนขาวโจมตีวาเขาอางความดี

ของคนอื่นมาเปนของตน ฉกฉวยความดขีองคนอื่นใหมาเปนของตัวเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  9 ตัวอยางการเผยแพรขาวปลอมในฟลปิปนส 

 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะปรากฏขอมูลเท็จหรือขาวปลอมจํานวน

มาก หากไปอานคอมเมนตจะเห็นไดวาชาวฟลิปปนสเช่ือขาวลวง รวมถึงชาว

ฟลิปปนสที่อยูตางประเทศก็เช่ือแบบนั้นเชนเดียวกัน Facebook เปนสื่อที่

สามารถนําเสนอเนื้อหาเหลานี้ โดยสามารถนําเสนอไดหลายมุมมอง ทําใหเห็น

วาการสื่อสารทั้งหมดนี้เปนการแบงขั้วทางการเมือง โดยตองการแบงแยก

ออกเปนสองฝายอยางชัดเจน 

สวนใหญแลวการเกดิขาวปลอมเกิดขึ้นจาก 3 เทคนิค ประกอบดวย 

1. เทคนิคการแตงเรื่องขึ้นมาใหมทั้งหมด 2. เทคนิคการใหขอมูลที่บิดเบือน 

และ 3. เทคนคิการใชเหตกุารณที่เกดิขึ้นจริง สถานการณจริง แตใหขอมูล ใช

หัวขอหรือภาพที่ไมตรงกับเหตุการณนัน้ๆ  
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มีขาวปลอมจํานวนมากเกิดขึ้นในลักษณะของคลิปวีดีโอที่เผยแพร

ผานชองทาง YouTube และแพรกระจายตอ ๆ กันหรอืแชรตอกัน ใน Facebook 

โดยมีทัง้ขาวปลอมที่สรางขึ้นมาใหมหรอืการใชฟุตเทจหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น

จรงินํามาเปลี่ยนแปลงหัวขอตัดแตงใหผดิเพี้ยนไปจากความจรงิ 

จากการทําการศึกษาพบวา 80% ของขาวปลอมเกิดขึ้นมาจาก

เว็บไซตเดยีวกัน และถูกเผยแพรตอไปยังอีก 60 เว็บไซต แสดงใหเห็นวาขาว

ปลอมสวนใหญมาจากในแหลงเดียวกัน ซึ่งขอมูลนี้สามารถตรวจสอบไดจาก

รหัสผูใช (code) ที่เปนผูเผยแพรขาวนัน้ ทัง้นี้ ขอสังเกตจากป 2018 มีผลลัพธที่

ไมตางจากป 2017  

Lucille S. Sodipe ไดแนะแนวทางสําหรับการตรวจสอบขอมูล โดยมี

ลักษณะการทํางานคลายกับการทํางานของวัคซีน คือการฉีดวัคซีน จะทําให

สามารถสรางภูมิคุมกันได เชนเดยีวกันกับการมีความรูในเรื่องของ Fake News 

เม่ือผูรับสารมีความรูในเรื่องของ Fake News แลวไดรับขาวปลอมก็จะมี

ภูมิคุมกันในตัวเอง ไมตกเปนเหยื่อในการรับขอมูลขาวสาร 

ตัวอยางของการเผยแพรขาวปลอมในฟลปิปนส เม่ือเดือนเมษายนที่

ผานมาประธานาธิบดีของฟลิปปนส สั่งปดหาด Boracay เปนระยะเวลา 6 

เดือน เนื่องจากสิ่งแวดลอมบริเวณชายหาดทรุดโทรม มีขยะมูลฝอยจํานวน

มาก ปรากฏวามี Facebook Fanpage นําเสนอขอมูลเพื่อโจมตีประธานาธิบดี

เกี่ยวกับการสั่งปดหาดนี้วา ในเมือง Davao บานเกิดของประธานาธิบดี มีการ

เกดิสภาวะแวดลอมที่ไมดเีชนเดียวกันกับที่หาด Boracay แตประธานาธิบดีไม

สั่งปดเขต Davao ในพื้นที่บานเกดิของตน  

จากเหตุการณดังกลาว เม่ือตรวจสอบขอมูลแลวพบวามีการใชภาพ

ที่บดิเบอืน คือภาพของพื้นที่ Davao แทจรงิแลวไมใชภาพของ Davao สวนภาพ

ของ Boracay เปนภาพเกาเม่ือป 2011 เม่ือการใชภาพไมตรงกับความจริง ทํา

ใหตองมีวิธแีกไขขาวปลอมนี้โดยการช้ีแจงขอมูลที่ถูกตอง 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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สวนใหญแลวการเกดิขาวปลอมเกิดขึ้นจาก 3 เทคนิค ประกอบดวย 
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และ 3. เทคนคิการใชเหตกุารณที่เกดิขึ้นจริง สถานการณจริง แตใหขอมูล ใช
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มีขาวปลอมจํานวนมากเกิดขึ้นในลักษณะของคลิปวีดีโอที่เผยแพร
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ไมตางจากป 2017  
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ตัวอยางของการเผยแพรขาวปลอมในฟลปิปนส เม่ือเดือนเมษายนที่
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จากเหตุการณดังกลาว เม่ือตรวจสอบขอมูลแลวพบวามีการใชภาพ

ที่บดิเบอืน คือภาพของพื้นที่ Davao แทจรงิแลวไมใชภาพของ Davao สวนภาพ

ของ Boracay เปนภาพเกาเม่ือป 2011 เม่ือการใชภาพไมตรงกับความจริง ทํา

ใหตองมีวธิแีกไขขาวปลอมนี้โดยการช้ีแจงขอมูลที่ถูกตอง 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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การโต้ตอบข่าวลวงของ VERA Files 
 

 
 

ภาพท่ี  10 การโตตอบขาวลวงของ VERA Files 

 

การโตตอบขาวลวงของ VERA Files คือ ใหขอมูลที่ถูกตองใหชัดเจน 

เชน ในสวนเฮดไลน (Headline) ระบุวา เกิด Fake News ในเรื่องนี้ ในสวนของ

เนื้อหาใหตอกย้ําวาขอมูลที่แชรกันนัน้เปนเท็จอยางไร โดยใสขอเท็จจรงิ และใส

แหลงอางองิรูปภาพหรอืขอความตาง ๆ เชน อางอิงรูปภาพแตละรูปวาเกิดป
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ใด มาจากแหลงภาพใด ภาพใดเปนภาพจรงิ ภาพใดเปนภาพเท็จ หากภาพใดที่

ไมปรากฏในสื่อสังคมออนไลนแลวก็ตองแจงใหผูอานทราบ การทําเชนนี้ทําให

ผูอานไดเห็นภาพเปรยีบเทยีบภาพจรงิและภาพลวงไดอยางชัดเจน ทั้งนี้อาจจะ

ทําการช้ีแจงขอเท็จจริง โดยการทําอินโฟกราฟกเพื่ออธิบายเทียบเคียงภาพ

ลวงกับภาพจรงิ เปนการอธบิาย “ความจริง” ใหเปน “ภาพ” (Visualize facts) 

และอาจใหขอมูลดวยวาเหตุใดขอมูลเท็จนี้จึงถูกโพสต 

กระบวนการปองกันขาวลวงหรือการขอมูลที่ผิดพลาดของ VERA 

Files นั้น มีการใหเพื่อนรวมงานเปนคนวิพากษวิจารณผลงาน เพื่อเปนการ

ตรวจสอบวาเราไดลืมอะไร มองขามอะไรไปหรือเปลา เปนการตรวจสอบ

ขอมูลของการเผยแพรเพื่อลดความผิดพลาด และในขั้นตอนสุดทายจะให

บรรณาธกิารอาวุโส 3 ทาน ตรวจสอบขอมูลอกีครัง้กอนที่จะเผยแพรขอมูล 

กลาวโดยสรุป กระบวนการตรวจสอบขอมูลของ VERA Files เปน

ดังนี้ 

 
ภาพท่ี  11 กระบวนการตรวจสอบขอมูลของ VERA Files 

 

1. ทมีงานชวยกันมอนเิตอรขาว 

2. ผูสื่อขาวคนควา ทําขอมูล  

3.  ผูสื่อขาวตรวจสอบ และเขยีน  

ทีมงานช่วยกัน
มอนิเตอร์

ผู้สื�อข่าว 
ค้นคว้า

ทําข้อมูล

ผู้สื�อข่าว
ตรวจสอบ/

เขียน

เพื�อนร่วมงาน
ในทีมช่วยกัน

ตรวจสอบ

บรรณาธิการ
อาวุโส 3 คน
ตรวจสอบ

Fake News Fighter 
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ดังนี้ 
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4. เพื่อนรวมงานในทมีชวยกันตรวจสอบขอมูล (fact checking) และ

เรยีบเรยีงขาว (first editing) โดยใหเพื่อนรวมงานชวยกันวิพากษวิจารณ ซึ่งขั้น

ตอนนี้ ชวยใหลดการผดิพลาดลงไดมาก 

5. การตรวจสอบครั้งสุดทาย (finalise) โดยบรรณาธิการอาวุโส 3 

ทาน จากนัน้จึงเผยแพร 

อยางไรก็ตามกระบวนการตรวจสอบขอมูลหลายขั้นตอนเปนสวน

หนึ่งที่ทําใหการทํางานลาชา แตเม่ือทํางานไปเรื่อย ๆ ก็สามารถทําใหเร็วขึ้นได

โดยมิไดลดกระบวนการทํางานลง โดยใชเวลาเพียง 1 วัน (จากเดิมใชเวลา 3 

วัน) สวนการเขาถึงแหลงขอมูล โดยเฉพาะขอมูลของภาครัฐจะใชเวลานาน

มากไมใชเพราะวารัฐบาลไมอยากใหขอมูลแตอาจเปนเพราะระบบฐานขอมูล

ของรัฐบาลยังไมดมีากพอ 

อกีประเด็นหนึ่งที่ตองระมัดระวังคือการเขาถึงเว็บไซตตาง ๆ ที่เปน

แหลงของ Fake News ซึ่งมักจะมีไวรัสหรือ malware ดังนั้นการเขาถึงขอมูล

เหลานี้ จําเปนตองใชคอมพวิเตอรเครื่องอื่นเพื่อปองกันไวรัสที่จะเขาถึงขอมูล

ของเรา  

นอกจากนี้ Lucille S Sodipe ยังไดเสริมวาการทําการตรวจสอบ

ความจรงิ (Fact Checking) จะตองเขาถึงตนตอ หรือ Primary source ใหได ซึ่ง

อาจจะทําใหการทํางานชาแตจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทํา 
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กรณีศึกษา:  
Nur-Azna Sanusi : Thomson Reuters 

 

ภาพท่ี  12 กรณศึีกษา Nur-Azna Sanusi 

Nur-Azna Sanusi แสดงใหเห็นวาการมีเครือขายมากมายในจุด 

ตาง ๆ ท่ัวโลก จะสามารถชวยใหผูสื่อขาวหรือคนที่ทํางานดานสื่อสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลหรอืรูปภาพได วาขอมูลหรือรูปภาพที่ไดมา

นัน้เปนความจรงิหรอืไม นอกจากนี้ ทาง Thomson Reuters ยังมีซอฟตแวรที่ใช

สําหรับการตรวจสอบความถูกตองของรูปภาพช่ือวา SAM ซึ่งสามารถใส

ขอมูลหรอืรูปภาพเขาไปในซอฟตแวรเพื่อประมวลผลออกมาวาภาพที่ปรากฏ

เปนขอมูลจรงิหรอืลวง 

ในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนั้น ผูตรวจสอบจะตองจัด

ระเบียบขั้นตอนการวิเคราะห คาดการณเวลาเกิดเหตุการณและจะตอง

พยายามหาตนตอวาใครเปนคนแรกที่ถายภาพนัน้ออกมา ถายออกมาจากมุม

ใด จะทําใหเราสามารถเทยีบเคียงภาพอื่น ๆ ในบรเิวณนัน้หรอืเวลานัน้ได 
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กรณีศึกษา:  
Nur-Azna Sanusi : Thomson Reuters 
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การที่เราสามารถหาตัวผูถายภาพได จะเปนประจักษพยานที่ชัดเจน

และมีความสําคัญมากที่สุดนาเช่ือถือไดมากกวาขอมูลจากผูที่ไมไดอยูใน

เหตุการณ โดยปกติธรรมชาติของมนุษย เม่ือเราเอารูปภาพลงสื่อสังคม

ออนไลน จะไมไดใหขอมูลที่มีทัง้หมด เม่ือตองการทราบขอมูลที่แทจริง จึงตอง

นําภาพและขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาเปรยีบเทยีบและประกอบเขาดวยกัน 

Thomson Reuters ใชขอมูลจาก UGC (Users Generate Content) 2 

รูปแบบ คือ 

1. ตดิตอบุคคล ผานเครอืขายของ Thomson Reuters เอง 

2. ผานโซเชียลมีเดยีที่มีคนโพสตไว ซึ่งตองไดรับการตรวจสอบอยาง

ถี่ถวนเสยีกอน 

สื่อสังคมออนไลนประเภทตาง ๆ เปนประโยชนตอการหาตนตอของ

แหลงขาว โดยสื่อสังคมออนไลนแตละประเภทก็มีขอดแีละขอเสยีที่แตกตางกัน

ออกไป เชน Twitter เปนสื่อที่ใชงานไดงาย สามารถคนหาขอมูลไดดวยการใส 

keyword และสามารถใสตัวเช่ือมหรือคําเช่ือมได นอกจากนี้ Twitter ยังเรียง

ขอมูลกอน-หลังใหดวย, Facebook เปนสื่อที่คอนขางยากในการหาตนตอของ

ขอมูล แตสามารถตรวจสอบ location ได ปจจุบันมีการ live ซึ่งวิธีการนี้

คอนขางมีความนาเช่ือถือ อยางไรก็ตาม ก็อาจมีการนํา live ของคนอื่นมา

เผยแพรเปนของตนเองเชนกัน, Instagram เปนสื่อที่ไดรับความนยิมในหมูวัยรุน 

เปนชองทางการสื่อสารที่ดีเยี่ยมสําหรับการตรวจสอบขอมูลจากสถานที่ 

ตาง ๆ ท่ัวโลก โดยสามารถคนหาไดจาก hashtag หรอื location ซึ่งจะทําใหเรา

สามารถเห็นเรื่องราวตาง ๆ ที่เกดิขึ้นทุกมุมโลกได, SnapMap เปนรูปแบบของ

สื่อสังคมออนไลนที่เปนที่นิยมในหมูวัยรุนฝงประเทศตะวันออกกลาง โดยมี

ความคลายคลึงกับ Story ของ Instagram แตเราสามารถคนหาขอมูลไดจาก

ทางภูมิศาสตร โดย SnapMap เปนแอปที่ผสมผสานการคนหาทางภูมิศาสตร

เขากับสิ่งที่กําลังฮอตในโลกใบนี้ (Heat map) Heat ในที่นี้ หมายถึงมีวิดีโอที่มี
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คนโพสตมาก ๆ อยูตรงไหนของแผนที่โลก ซึ่งเม่ือคลกิเขาไป ก็จะเห็นภาพวามี

อะไรเกิดขึ้นในพื้นที่นั้น, Geosearch เปนสื่อที่ใชซอฟตแวร SAM ในการ

ตรวจสอบความถูกตองของภาพ ทําใหทราบวาตนตอของภาพนั้นมาจากที่ใด 

สามารถคนหาโพสตที่มีการแท็กสถานที่อยางเฉพาะเจาะจง (a specific 

location) ที่โพสตในโซเชียลมีเดยีตาง ๆ  

Thomson Reuters ตรวจสอบขอมูลความถูกตอง โดยใชวิธี

เปรียบเทียบภาพจากสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ เชน เปรียบเทียบ IG และ IG 

Story กับภาพที่ไดจาก Twitter และ Facebook เชน ดูภาพถายจากหลายมุม 

หลายที่มา วาตึกเหมือนกันไหม ตนไมใบไมอยูในฤดูเดียวกันไหม เวลาที่เกิด

เหตุ เปนเวลาเดียวกันไหม คนที่ปรากฏในภาพเหมือนกันไหม เปนตน และ

ตรวจสอบอกีครัง้ดวยซอฟตแวร SAM 

 

การโต้ตอบข่าวลวงของ Thomson Reuters 
Nur-Azna Sanusi ช้ีใหเห็นวา ในการตรวจสอบ (Verification) จะตอง

ตรวจสอบทั้งแหลงที่มา (Source) และตรวจสอบเนื้อหา (Content) ดวย ทั้งนี้ 

Thomson Reuters มีเพื่อนรวมงานและเครือขายอยูท่ัวโลก ทําใหสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลได กอนที่จะเผยแพรขาว จะตองผานการ

ตรวจสอบอยางถี่ถวนแลววาเปนขอมูลที่ถูกตอง เช่ือถอืได 

Nur-Azna Sanusi ยกตัวอยางเวิรคโฟลวของการตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิ (Verification Workflow) ของ Fergus Bell จากTwitter@fergb ดังนี้ 
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ตรวจสอบแหล่งที�มา 
ทบทวนประวติัศาสตร์สังคม 

ติดต่อประสานงาน 
ถามคาํถาม 

อนุญาตให้ใช้อย่างปลอดภัย 

ตรวจสอบเนื�อหา 

แปลขอ้ความและเสียง 

ปรึกษาผู้เชี�ยวชาญอิสระ 

ขอยืนยันแยกต่างหาก 

สร้างบริบท 

ตรวจสอบแหล่งที�มาและเนื�อหาที�สอดคล้องกัน 

ตรวจสอบแลว้ 

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13 ตัวอยางเวริคโฟลวของการตรวจสอบขอเท็จจริง  

(Verification Workflow) ของ Fergus Bell 

 

Fact Checker ห้องข่าวโทรทัศน์ไทยกับ 
การตรวจสอบข่าวปลอม 
 

งานวิจัย Newsroom Alert: การตรวจสอบขาวปลอมของหองขาวไทย 

(วิไลวรรณ จงวิไลเกษม, 2564) ไดทําการสํารวจกระบวนการผลิตขาวของ

กองบรรณาธิการขาวโทรทัศนในประเทศไทยวามีกลไกการตรวจสอบขาว

ปลอมอยางไรในยุคดจิิทัล โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกบรรณาธิการขาวทั้ง 7 

สถานีโทรทัศน ประกอบดวย สถานีโทรทัศนชอง 7 สถานีโทรทัศนชอง 3 
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สถานโีทรทัศนอมรนิทรทีวี สถานีโทรทัศนชอง ONE สถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี 

สถานโีทรทัศนพพีทีวีี และสถานโีทรทัศนไทยพบีเีอส ภายใตคําถามที่วา “กอง

บรรณาธกิารขาวไทยมีกลไกในการตรวจสอบขาวที่ไดมาวาขาวนัน้เปนขาวจริง

หรอืขาวปลอมหรอืไมและอยางไร” และ “ในกองบรรณาธิการมีตําแหนง Fact 

Checker หรือไม ที่ทําหนาที่ตรวจสอบขาวปลอม” พบวา กองบรรณาธิการ

ขาวของทั้ง 7 สถานีโทรทัศนไมมีตําแหนง Fact Checker สําหรับคอย

ตรวจสอบวาเปนขาวจรงิหรอืขาวปลอม แตละสถานีมีกระบวนการตรวจสอบ

ขาวปลอมแตกตางกันออกไป ดังนี้   

 

ตารางที� 5 กระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมของ 7 สถานีโทรทัศน์ 

สถานโีทรทศัน ์
Fact 

Checker 
Fact Checking 

สถานีโทรทัศนชอง 3 

 

× กระบวนการตรวจสอบขาว

ปลอม จะใชวธีิการโทรศัพท

สอบถามจากผูท่ีเก่ียวของ  

ผูท่ีมคีวามรูความเชี่ยวชาญ

ในเร่ืองน้ัน ๆ 

สถานีโทรทัศนชอง 7 

 

× ไมมตํีาแหนง Fact Checker 

โดยเฉพาะ แตวาในการผลิต

รายการขาวท้ัง 3 รายการ  

ผูท่ีจะตองตรวจสอบขาวเปน

อันดับแรกก็คอืตัวนักขาว 

สถานีโทรทัศนชองไทยพบีีเอส 

 

× นักขาวตองมทัีกษะของการ

ตรวจสอบท่ีมาของขอมูล 

ทักษะการตรวจสอบขอมูล 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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ตรวจสอบแหล่งที�มา 
ทบทวนประวติัศาสตร์สังคม 

ติดต่อประสานงาน 
ถามคาํถาม 

อนุญาตให้ใช้อย่างปลอดภัย 

ตรวจสอบเนื�อหา 
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ภาพท่ี 13 ตัวอยางเวริคโฟลวของการตรวจสอบขอเท็จจริง  

(Verification Workflow) ของ Fergus Bell 
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การตรวจสอบข่าวปลอม 
 

งานวิจัย Newsroom Alert: การตรวจสอบขาวปลอมของหองขาวไทย 
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กองบรรณาธิการขาวโทรทัศนในประเทศไทยวามีกลไกการตรวจสอบขาว

ปลอมอยางไรในยุคดจิิทัล โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกบรรณาธิการขาวทั้ง 7 

สถานีโทรทัศน ประกอบดวย สถานีโทรทัศนชอง 7 สถานีโทรทัศนชอง 3 
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สถานโีทรทัศนอมรนิทรทีวี สถานีโทรทัศนชอง ONE สถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี 
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หรอืขาวปลอมหรอืไมและอยางไร” และ “ในกองบรรณาธิการมีตําแหนง Fact 

Checker หรือไม ที่ทําหนาที่ตรวจสอบขาวปลอม” พบวา กองบรรณาธิการ

ขาวของทั้ง 7 สถานีโทรทัศนไมมีตําแหนง Fact Checker สําหรับคอย

ตรวจสอบวาเปนขาวจรงิหรอืขาวปลอม แตละสถานีมีกระบวนการตรวจสอบ

ขาวปลอมแตกตางกันออกไป ดังนี้   
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ปลอม จะใชวธีิการโทรศัพท

สอบถามจากผูท่ีเก่ียวของ  

ผูท่ีมคีวามรูความเชี่ยวชาญ

ในเร่ืองน้ัน ๆ 

สถานีโทรทัศนชอง 7 

 

× ไมมตํีาแหนง Fact Checker 

โดยเฉพาะ แตวาในการผลิต

รายการขาวท้ัง 3 รายการ  

ผูท่ีจะตองตรวจสอบขาวเปน

อันดับแรกก็คอืตัวนักขาว 

สถานีโทรทัศนชองไทยพบีีเอส 

 

× นักขาวตองมทัีกษะของการ

ตรวจสอบท่ีมาของขอมูล 

ทักษะการตรวจสอบขอมูล 
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สถานโีทรทศัน ์
Fact 

Checker 
Fact Checking 

สถานีโทรทัศนชอง PPTV 

 

× ไมมตํีาแหนง Fact Checker 

แตมรีายการ “ชัดกอนแชร” 

สถานีโทรทัศนชองไทยรัฐทีวี 

 

× ขาวหน่ึงชิ้นท่ีไดมาจาก

โซเชยีลมเีดียจะผานการ

กล่ันกรองจากบรรณาธิการ 

หัวหนาขาว จนถึงรีไรเตอร 

สถานีโทรทัศนชอง ONE 

 

× ทุกคนในกองบรรณาธิการมี

หนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง

กอนนําเสนอทุกคร้ัง 

สถานีโทรทัศนชองอมรินทรทีวี 

 
 

× ส่ิงแรกคอื ตรวจสอบไปท่ีตน

ทางของตัวเหตุ 

  

“ ข่ าว ช่ อง วั น  3 1  ไ ม่ มี ตํ าแ ห น่ง ผู้ ตร ว จ ส อ บ
ข้อ เ ท็ จ จ ริ ง ข อ ง ข่ า ว โ ด ย ต ร ง  แ ต่ ทุ ก ค น ใ น ก อ ง
บรรณาธิการมีหน้าที�ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนําเสนอ
ทุกครั�ง”  

 บญัชา แข็งขัน  
บรรณาธิการบริหารข่าวช่องวัน 31 
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กระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมของ สถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 

 
 

ภาพท่ี 14 กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของสถานโีทรทัศนชองวัน 31 

 

บรรณาธิการบริหารขาวชองวัน 31 เลาถึงกระบวนการตรวจสอบ

ขาวปลอมวา ขาวชองวัน 31 ไมมีตําแหนงผูตรวจสอบขอเท็จจริงของขาว

โดยตรง แตทุกคนในกองบรรณาธิการมีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงกอน

นําเสนอทุกครั้ง ทุกคนในกองบรรณาธิการขาวมีหนาที่มอนิเตอรขาวทุกช้ิน

ผานชองทางโซเชียลมีเดีย เม่ือพบขาวที่นาสนใจจะสงมาที่กองบรรณาธิการ 

จากนัน้ กองบรรณาการจะมีหนาที่ในการคัดเลอืกวาขาวนี้ควรจะนําเสนอแบบ

ไหน หรือไมควรนําเสนอ หรือถาตองการมากกวาที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย  

จะสงนักขาวลงพื้นที่เพื่อหาขอมูลเพิ่ม 

“อันดับแรกคือ ติดตอกลับไปยังเจาของโพสตวา คลิปหรือขอมูล

ดังกลาวเปนจรงิหรอืไม สามารถเปดเผยไดหรือไม ถาเปดเผยไดก็ขออนุญาต

บันทึกเสียงมาออกอากาศ ถาเปนไปไดหรืออยูใกล  เราก็สงนักขาวลงไป

สัมภาษณเพิ่มเตมิ ไปเก็บขอมูลในที่เกดิเหตุ โดยสรุปก็คือ ขาวชองวัน 31 ไมมี

ตําแหนงผูตรวจสอบขอเท็จจรงิของขาวโดยตรง แตทุกคนในกองบรรณาธิการ

มีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงกอนนําเสนอทุกครั้ง อยางขาวไอโอ เราจะ

ตรวจสอบวาสิ่งที่เขาพูดถงึมีคนแชรกันเยอะแคไหน กรณีที่เปนไอโอสวนใหญ

จะเจอในชองทางทวิตเตอร เราจะเขาไปดูวาคลิปดังกลาวเปนอยางไร แลว

ทุกคนในกอง

บรรณาธิการ

มอนิเตอร์ข่าวผ่าน

โซเชียลมีเดีย

ทุนคนในกอง

บรรณาธิการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ก่อนนําเสนอทุกครั�ง

ถ้าข่าวใดตรวจสอบ

แล้วหาที�มาที�ไปไม่เจอ 

จะไม่ถูกนําเสนอ

Fake News Fighter 
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สถานโีทรทศัน ์
Fact 

Checker 
Fact Checking 

สถานีโทรทัศนชอง PPTV 

 

× ไมมตํีาแหนง Fact Checker 

แตมรีายการ “ชัดกอนแชร” 

สถานีโทรทัศนชองไทยรัฐทีวี 

 

× ขาวหน่ึงชิ้นท่ีไดมาจาก

โซเชยีลมเีดียจะผานการ

กล่ันกรองจากบรรณาธิการ 

หัวหนาขาว จนถึงรีไรเตอร 

สถานีโทรทัศนชอง ONE 

 

× ทุกคนในกองบรรณาธิการมี

หนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง

กอนนําเสนอทุกคร้ัง 

สถานีโทรทัศนชองอมรินทรทีวี 

 
 

× ส่ิงแรกคอื ตรวจสอบไปท่ีตน

ทางของตัวเหตุ 

  

“ ข่ าว ช่ อง วั น  3 1  ไ ม่ มี ตํ าแ ห น่ง ผู้ ตร ว จ ส อ บ
ข้อ เ ท็ จ จ ริ ง ข อ ง ข่ า ว โ ด ย ต ร ง  แ ต่ ทุ ก ค น ใ น ก อ ง
บรรณาธิการมีหน้าที�ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนําเสนอ
ทุกครั�ง”  

 บญัชา แข็งขัน  
บรรณาธิการบริหารข่าวช่องวัน 31 
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กระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมของ สถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 

 
 

ภาพท่ี 14 กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของสถานโีทรทัศนชองวัน 31 

 

บรรณาธิการบริหารขาวชองวัน 31 เลาถึงกระบวนการตรวจสอบ

ขาวปลอมวา ขาวชองวัน 31 ไมมีตําแหนงผูตรวจสอบขอเท็จจริงของขาว

โดยตรง แตทุกคนในกองบรรณาธิการมีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงกอน

นําเสนอทุกครั้ง ทุกคนในกองบรรณาธิการขาวมีหนาที่มอนิเตอรขาวทุกช้ิน

ผานชองทางโซเชียลมีเดีย เม่ือพบขาวที่นาสนใจจะสงมาที่กองบรรณาธิการ 

จากนัน้ กองบรรณาการจะมีหนาที่ในการคัดเลอืกวาขาวนี้ควรจะนําเสนอแบบ

ไหน หรือไมควรนําเสนอ หรือถาตองการมากกวาที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย  

จะสงนักขาวลงพื้นที่เพื่อหาขอมูลเพิ่ม 

“อันดับแรกคือ ติดตอกลับไปยังเจาของโพสตวา คลิปหรือขอมูล

ดังกลาวเปนจรงิหรอืไม สามารถเปดเผยไดหรือไม ถาเปดเผยไดก็ขออนุญาต

บันทึกเสียงมาออกอากาศ ถาเปนไปไดหรืออยูใกล  เราก็สงนักขาวลงไป

สัมภาษณเพิ่มเตมิ ไปเก็บขอมูลในที่เกดิเหตุ โดยสรุปก็คือ ขาวชองวัน 31 ไมมี

ตําแหนงผูตรวจสอบขอเท็จจรงิของขาวโดยตรง แตทุกคนในกองบรรณาธิการ

มีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงกอนนําเสนอทุกครั้ง อยางขาวไอโอ เราจะ

ตรวจสอบวาสิ่งที่เขาพูดถึงมีคนแชรกันเยอะแคไหน กรณีที่เปนไอโอสวนใหญ

จะเจอในชองทางทวิตเตอร เราจะเขาไปดูวาคลิปดังกลาวเปนอยางไร แลว

ทุกคนในกอง

บรรณาธิการ

มอนิเตอร์ข่าวผ่าน

โซเชียลมีเดีย

ทุนคนในกอง

บรรณาธิการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ก่อนนําเสนอทุกครั�ง

ถ้าข่าวใดตรวจสอบ

แล้วหาที�มาที�ไปไม่เจอ 
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พยายามหาตนคลิปใหเจอ หาเจาของคลิปใหได ถาขาวใดตรวจสอบแลวหา

ที่มาที่ไปไมเจอ ขาวนัน้จะไมถูกนําเสนอ” บรรณาธกิารบรหิารขาวชองวัน 31 

  

“PPTV ไม่มีตําแหน่ง Fact Checker แต่มีรายการ 
“ชัดก่อนแชร์””  

เสถียร วิริยะพรรณพงศา  
บรรณาธิการบริการ สถานีโทรทัศน์ PPTV 

  

 

กระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมของรายการ “ชัดก่อนแชร์” 

 
 

ภาพท่ี  15 กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของรายการ “ชัดกอนแชร” 

 

บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน PPTV เลาถึงกระบวนการ

ตรวจสอบขาวปลอมวา สถานโีทรทัศน PPTV ไมมีตําแหนง Fact Checker แตมี

รายการ “ชัดกอนแชร” รายการนี้ประกอบไปดวยโปรดิวเซอร บรรณาธิการ 

และพิธีกร ซึ่งไดสงไปอบรมกับสํานักขาว AFP ในเรื่องกระบวนการในการ

ตรวจสอบขอมูล ภาพ วิดีโอภาพ เชน วิดีโอภาพที่มีคนลมลง และมีการแชร

ออกไปวาเกิดจากไวรัสโควิด ทางกองบรรณาธิการสถานีโทรทัศน PPTV ให

ทมีงานนําไปตรวจสอบเบื้องตนใน เว็บไซต Google ที่จะมีระบบตรวจสอบได

ทัง้ภาพนิ่งและวิดโีอวาเปนเหตุการณที่เกดิขึ้นเม่ือไหร เปนขาวเกาหรือขาวใหม 

เปนตน  

รายการ 
ชัดก่อนแชร์

โปรดิวเซอร์ 
บรรณาธิการ พิธีกร 
ผ่านการอบรมการ

ตรวจสอบข่าวปลอม
จากสํานักข่าว AFP 

ทีมชัดก่อนแชร์ คัด
กรอง ตรวจสอบ และ

ทํารายการ
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“ระบบการปนขาวปลอมเรียกยอดวิวนี้จะมาพรอมกับกระแสขาว

ใหญ ๆ เพราะฉะนั้นกองบรรณาธิการชัดกอนแชรจะตองแยกแยะวาภาพที่มี

ผูคนแชรออกไปนัน้เปนภาพที่เกดิขึ้นเม่ือไหร ที่ไหน ดังนัน้ทมีบรรณาธิการที่ไป

เรยีนรูงานจากสํานักขาว AFP ก็จะมีหนาที่คัดกรอง ตรวจสอบ และทํารายการ

โทรทัศนออกมา” 

 

กระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมของสถานีโทรทัศน์ PPTV 
 

 
 

ภาพท่ี 16 กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของสถานโีทรทัศน PPTV 

 

บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน PPTV กลาววา หนาที่ในการ

ตรวจสอบขาวปลอมนั้นจะเปนหนาที่ของกองบรรณาธิการทุกคน ซึ่งวิธีการ

ทํางานของกองบรรณาธิการที่เกี่ยวกับขาวปลอม คือ 1. ตรวจสอบขอมูล

เบื้องตน 2. เช่ือมโยงขอมูลกับบรรณาธกิารสวนอื่น ๆ บรรณาธิการจะมีหนาที่

ตรวจดูเนื้อหาขาวทั้งหมดรวมถึงขาวปลอม และนําขอมูลไปตรวจสอบกับ

แหลงขาวตาง ๆ เม่ือระดมขอมูลทัง้หมดครบถวนแลวจึงผลิตเปนหนึ่งรายการ

ขึ้นมา ขอมูลเหลานี้ก็จะกลายเปนฐานขอมูลของกองบรรณาธิการวามีขาว

ใดบางที่เปนขาวปลอม  

หน้าที�ของทุก

คนตรวจสอบ 

ข่าวปลอม

ตรวจสอบ
ข้อมูลเบื�องต้น 

เชื�อมโยง
ข้อมูลกับ 

บรรณาธิการ
ส่วนอื�นๆ

บรรณาธิการ
ตรวจดูเนื�อหา 
ทั�งหมด  นํา

ข้อมูลไป 
ตรวจสอบกบั

แหล่งข่าว
ต่างๆ

ข้อมูลกลายเป�น
ฐานข้อมูล 
ของกอง

บรรณาธิการว่ามี 
ข่าวใดบ้างเป�น

ข่าวปลอมถ้าข่าว
ใดตรวจสอบแล้ว
หาที�มาที�ไปไม่เจอ 
จะไม่ถูกนําเสนอ
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นอกจากนี้จะมีการตั้งกองขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบขาวปลอม

และผลติรายการโดยเฉพาะ ทัง้โปรดวิเซอร บรรณาธกิาร และพธิกีรเองก็ตอง

ตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลวามาจากที่ใด เชน ขาวที่บอกวาใหหายใจถี่ ๆ 

ลึก ๆ หากหายใจไดคลองแสดงวาไมไดติดไวรัส ก็ตองตรวจสอบโดยการ

โทรศัพทหาแหลงที่มาซึ่งเปนตนตอของขอมูลเหลานี้ นอกจากนี้ทางรายการยัง

มีการติดตอกับแอดมินเพจเฟซบุกตาง ๆ เชน หมอแล็บแพนดา เปนตน 

เพราะวาเขาจะมีเครอืขายที่เปนผูเช่ียวชาญดานตาง ๆ และมีการแลกเปลี่ยน

ขอมูลกัน พิจารณารวมกับแหลงขาวของ PPTV เชน บรรณาธิการดาน

สาธารณสุข เปนตน 

 

  

“ช่อง 7 ไม่มีตําแหน่ง Fact Checker โดยเฉพาะ แต่
ผู้ที�จะต้องตรวจสอบข่าวเป�นอันดับแรกก็คือตัวนักข่าว
เอง” 

 จตุิวดี ทองนาค  
รองผู้จัดการฝ�ายข่าว 2 สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
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นักข่าว 
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

รีไรเตอร์ 
ตรวจสอบ

บรรณาธิการ
ยืนยัน

กระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมของ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
 
 

 
 
 

 

ภาพท่ี  17 กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของสถานโีทรทัศนชอง 7 

 

รองผูจัดการฝายขาว 2 สถานีโทรทัศนชอง 7 เลาถึงกระบวนการ

ตรวจสอบขาวปลอมของสถานีโทรทัศนชอง 7 วา ขาวปลอมจากสังคม

ออนไลนที่มีมากมาย สื่อโทรทัศนในปจจุบันมักจะนําขาวเหลานี้มาตอยอด 

และทําใหเปนประเด็นใหญโดยไมตรวจสอบใหดีกอนวาเปนขาวปลอมหรือไม 

สวนใหญแลวมักจะเปนในรูปแบบของคลิปวิดีโอ หรือขอมูลที่สงตอ ๆ กันมา 

เพราะฉะนัน้นักขาวของสถานโีทรทัศนชอง 7 จะตองตรวจสอบกอนวาขาวนั้น

มีขอเท็จจริงมากนอยแคไหน และตอมาจึงจะเปนหนาที่ของรีไรเตอร เม่ือ

ตรวจสอบแลวสงขาวไปยังบรรณาธิการ เพื่อยืนยันอีกครั้งวาขาวใดเปนขาว

จรงิ ขาวใดเปนขาวปลอม  

  

“ข่าวหนึ�งชิ �นที�ได้มาจากโซเชียลมีเดียจะผ่านการ
กลั�นกรองจากบรรณาธิการหัวหน้าข่าว จนถึงรีไรเตอร์”  

นายวรวรรธน์ ขุนทอง  
บรรณาธิการข่าว หน้า 1 สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี 
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กลั�นกรองจากบรรณาธิการหัวหน้าข่าว จนถึงรีไรเตอร์”  

นายวรวรรธน์ ขุนทอง  
บรรณาธิการข่าว หน้า 1 สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี 

  

 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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กระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมของ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีว ี

 
 

ภาพท่ี  18 กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของสถานโีทรทัศนไทยรัฐทีว ี

 

บรรณาธิการข า ว  หน า  1  สถานี โทร ทัศน ไทยรั ฐที วี เ ล า ว า 

สถานโีทรทัศนไทยรัฐทีวีไมมีตําแหนงผูตรวจสอบขอเท็จจริงของขาวโดยตรง 

แตในกองบรรณาธิการจะมีตําแหนงบรรณาธิการ รีไรเตอร ผูสื่อขาว หัวหนา

ขาว ตามปกตขิองโครงสรางแบบแผนของสํานักขาวท่ัวไปของไทยที่เคยเปนมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ขาวหนึ่งช้ินที่ไดมาจากโซเชียลมีเดียจะผานการ

กลั่นกรองจากบรรณาธกิาร หัวหนาขาว จนถึงรีไรเตอร ดังนั้น ขาวหนึ่งช้ินจะ

ประกอบไปดวยหลายสวนที่ทํา เชน ผูสื่อขาวลงพื้นที่แลวสงขาวมาใหรีไรเตอร

ตรวจสอบรอบแรก จากนั้นสงตอไปที่บรรณาธิการ เชนเดียวกับการทํางาน

ของหนังสอืพมิพ ตางกันตรงที่ขาวทวีีจะรวดเร็วกวา โดยรวมแลว ทุกตําแหนง

ตองชวยกันตรวจสอบ จะผดิพลาดไมได มันหมายถงึความนาเช่ือถอืของผูชม 

ปจจุบัน สื่อยุคใหมมีแผนกโซเชียลมีเดียเช่ือมโยงกับการทํางานขาว

ออนไลน แตดานเนื้อหายังตองทํางานเช่ือมโยงกัน เชน ไดขาวมาจากโซเชียล

มีเดยีมาหนึ่งช้ิน บรรณาธกิารยังไมสามารถตรวจสอบไดวาจริงหรือไม ก็จะสง

ตอใหแผนกโซเชียลมีเดียชวยตรวจสอบ ซึ่งแผนกนี้จะเปนคนรุนใหมอายุ

ระหวาง 20-30 ป เพราะตองยอมรับวา คนรุนใหมจะรูเทาทันตอเรื่องโซเชียล

มีเดียซึ่งเปนเรื่องในเชิงเทคนิคมากกวานักขาวรุนเกา กลาวคือ เสริมจุดแข็ง

จุดออนซึ่งกันและกัน เพราะนักขาวรุนเกาอาจเช่ียวชาญเรื่องเนื้อหาประเด็น

ข่าวโซเชี�ยลมีเดียผ่านการ
กลั�นกรองเนื�อหาจาก 

บรรณาธิการ หัวหน้าข่าว
 รีไรเตอร์

ส่งต่อแผนกโซเชี�ยลช่วยตรวจสอบ
เรื�องเทคนิค คนรุ่นใหม่
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ขาวมากกวาเพราะมีประสบการณมากกวา แตเรื่องเทคนิคในเรื่องโซเชียล

มีเดยีคนรุนใหมหรือนักขาวรุนใหมจะเช่ียวชาญกวา ขาวปลอมที่ใชเทคนิคขั้น

สูงสวนมากเปนขาวในทวิตเตอรที่เปนแรงกระแสตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งของคน

จํานวนมากเทานัน้ ยังพอแยกแยะออกวาเปนขาวปลอมหรอืขาวจรงิ 

 

  

“สํานักข่าวอมรินทร์ทีวีไม่มีตําแหน่งผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข่าวโดยตรง  

ดังนั�น วิธีการตรวจสอบคือ ย้อนกลับไปที�ต้นตอ
ของข่าวนั�น”  

 สัมพันธ ์ชะเอม  
รองผู้อํานวยการฝ�ายข่าว สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี 

  

 
กระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมของ สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี 

 
ภาพท่ี  19 กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของสถานโีทรทัศนอมรินทรทีว ี

รองผูอํานวยการฝายขาว สถานีโทรทัศนอมรินทรทีวีเลาวา สํานัก

ขาวอมรนิทรทวีีไมมีตําแหนงผูตรวจสอบความถูกตองของขาวโดยตรง ดังนั้น 

วิธกีารตรวจสอบคือ ยอนกลับไปที่ตนตอของขาวนั้น เชน กรณีขาวในโซเชียล

มีเดีย ตองตรวจสอบไปยังผูโพสตเรื่องราว หรือเจาของโพสตดังกลาว เพื่อ

คนหาทีม่าของเหตุที่เกิดขึ้นหรือขาวนั้น ๆ วามีความเปนมาอยางไร เกิดขึ้นที่

ไหน ใครเปนผู เผยแพร เปนตน หากเปนเรื่องเกี่ยวของกับคดีความก็จะ

หัวหน้าข่าวและกองบรรณาธิการ 
 ตรวจสอบความถูกต้อง และที�มาที�

ไป

ถ้าไม่มีที�มาแน่ชัดไม่นําเสนอ 
โดยเฉพาะข่าวโซเชี�ยล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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กระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมของ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีว ี

 
 

ภาพท่ี  18 กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของสถานโีทรทัศนไทยรัฐทีว ี

 

บรรณาธิการข า ว  หน า  1  สถานี โทร ทัศน ไทยรั ฐที วี เ ล า ว า 

สถานโีทรทัศนไทยรัฐทีวีไมมีตําแหนงผูตรวจสอบขอเท็จจริงของขาวโดยตรง 

แตในกองบรรณาธิการจะมีตําแหนงบรรณาธิการ รีไรเตอร ผูสื่อขาว หัวหนา

ขาว ตามปกตขิองโครงสรางแบบแผนของสํานักขาวท่ัวไปของไทยที่เคยเปนมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ขาวหนึ่งช้ินที่ไดมาจากโซเชียลมีเดียจะผานการ

กลั่นกรองจากบรรณาธกิาร หัวหนาขาว จนถึงรีไรเตอร ดังนั้น ขาวหนึ่งช้ินจะ

ประกอบไปดวยหลายสวนที่ทํา เชน ผูสื่อขาวลงพื้นที่แลวสงขาวมาใหรีไรเตอร

ตรวจสอบรอบแรก จากนั้นสงตอไปที่บรรณาธิการ เชนเดียวกับการทํางาน

ของหนังสอืพมิพ ตางกันตรงที่ขาวทวีีจะรวดเร็วกวา โดยรวมแลว ทุกตําแหนง

ตองชวยกันตรวจสอบ จะผดิพลาดไมได มันหมายถงึความนาเช่ือถอืของผูชม 

ปจจุบัน สื่อยุคใหมมีแผนกโซเชียลมีเดียเช่ือมโยงกับการทํางานขาว

ออนไลน แตดานเนื้อหายังตองทํางานเช่ือมโยงกัน เชน ไดขาวมาจากโซเชียล

มีเดยีมาหนึ่งช้ิน บรรณาธกิารยังไมสามารถตรวจสอบไดวาจริงหรือไม ก็จะสง

ตอใหแผนกโซเชียลมีเดียชวยตรวจสอบ ซึ่งแผนกนี้จะเปนคนรุนใหมอายุ

ระหวาง 20-30 ป เพราะตองยอมรับวา คนรุนใหมจะรูเทาทันตอเรื่องโซเชียล

มีเดียซึ่งเปนเรื่องในเชิงเทคนิคมากกวานักขาวรุนเกา กลาวคือ เสริมจุดแข็ง

จุดออนซึ่งกันและกัน เพราะนักขาวรุนเกาอาจเช่ียวชาญเรื่องเนื้อหาประเด็น

ข่าวโซเชี�ยลมีเดียผ่านการ
กลั�นกรองเนื�อหาจาก 

บรรณาธิการ หัวหน้าข่าว
 รีไรเตอร์

ส่งต่อแผนกโซเชี�ยลช่วยตรวจสอบ
เรื�องเทคนิค คนรุ่นใหม่

 

83 
 

ขาวมากกวาเพราะมีประสบการณมากกวา แตเรื่องเทคนิคในเรื่องโซเชียล

มีเดยีคนรุนใหมหรือนักขาวรุนใหมจะเช่ียวชาญกวา ขาวปลอมที่ใชเทคนิคขั้น

สูงสวนมากเปนขาวในทวิตเตอรที่เปนแรงกระแสตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งของคน

จํานวนมากเทานัน้ ยังพอแยกแยะออกวาเปนขาวปลอมหรอืขาวจรงิ 

 

  

“สํานักข่าวอมรินทร์ทีวีไม่มีตําแหน่งผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข่าวโดยตรง  

ดังนั�น วิธีการตรวจสอบคือ ย้อนกลับไปที�ต้นตอ
ของข่าวนั�น”  

 สัมพันธ ์ชะเอม  
รองผู้อํานวยการฝ�ายข่าว สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี 

  

 
กระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมของ สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี 

 
ภาพท่ี  19 กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของสถานโีทรทัศนอมรินทรทีว ี

รองผูอํานวยการฝายขาว สถานีโทรทัศนอมรินทรทีวีเลาวา สํานัก

ขาวอมรนิทรทวีีไมมีตําแหนงผูตรวจสอบความถูกตองของขาวโดยตรง ดังนั้น 

วิธกีารตรวจสอบคือ ยอนกลับไปที่ตนตอของขาวนั้น เชน กรณีขาวในโซเชียล

มีเดีย ตองตรวจสอบไปยังผูโพสตเรื่องราว หรือเจาของโพสตดังกลาว เพื่อ

คนหาทีม่าของเหตุที่เกิดขึ้นหรือขาวนั้น ๆ วามีความเปนมาอยางไร เกิดขึ้นที่

ไหน ใครเปนผู เผยแพร เปนตน หากเปนเรื่องเกี่ยวของกับคดีความก็จะ

หัวหน้าข่าวและกองบรรณาธิการ 
 ตรวจสอบความถูกต้อง และที�มาที�

ไป

ถ้าไม่มีที�มาแน่ชัดไม่นําเสนอ 
โดยเฉพาะข่าวโซเชี�ยล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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ตรวจสอบไปยังเจาหนาทีต่ํารวจที่เกี่ยวของหรอืเจาของพื้นที่ แตหากเปนเรื่อง

เกี่ยวกับภาพนิ่งหรอืวิดโีอจะใหผูเช่ียวชาญดานเทคนคิชวยตรวจสอบ 

สวนผูที่ตองตรวจสอบความถูกตองหรือที่มาที่ไปของขาวก็คือ 

หัวหนาขาวและกองบรรณาธกิารทุกคน ขอที่ตองระมัดระวังมากที่สุดเกี่ยวกับ

การตรวจสอบความถูกตองของขาวคือ หากไมทราบที่มาที่ไปอยางแนชัดจะไม

มีการนําเสนอออกไป โดยเฉพาะขาวในโซเชียลมีเดียตาง ๆ ตองทราบที่มาแน

ชัดเทานัน้กอนนําเสนอ 

  

“ ไ ม่ มี ตํ า แ ห น่ ง  Fact checker ผู้ ที� อ ยู่ ใ น ก อ ง
บรรณาธิการทุกคน มีหน้าที�ช่วยกันตรวจสอบข่าวปลอม” 

 
นางเฉลิมศรี ปรีงาม  

บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

  

 
กระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมของ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
 

 
ภาพท่ี  20 กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของ สถานโีทรทัศนชอง 3 

 

บรรณาธกิารขาวสถานโีทรทัศนชอง 3 เลาวา สําหรับตําแหนง Fact 

checker นั้น ทางชอง 3 ยังไมมีตําแหนงนี้โดยเฉพาะ แตผูที่อยู ในกอง

บรรณาธกิารทุกคน ตัง้แตบรรณาธกิารจนถงึนักขาวมีหนาที่ชวยกันตรวจสอบ

ขาวปลอมที่ตรงกับสายงานของตัวเอง 

ทุกคนในกองบรรณาธิการช่วยกัน 
ตรวจสอบข่าวปลอม
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“หน้าที�ในการตรวจสอบข่าวปลอมเป�นหน้าที�ปกติ
ของผู้สื�อข่าว” 

นายคณิศ บุณยพานิช  
บรรณาธิการกลุ่มข่าวสืบสวน ไทยพีบีเอส  

  

 

กระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมของ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  

 
ภาพท่ี  21 กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของสถานโีทรทัศนไทยพีบีเอส 

 

บรรณาธิการกลุมขาวสืบสวน สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส มองวา 

หนาที่ในการตรวจสอบขาวปลอมเปนหนาที่ปกติของผูสื่อขาว และเปนหนาที่

ปกตขิองผูผลติขาว ผูผลติหมายถงึ ทุกตําแหนงในกองบรรณาธกิารขาว หรอืผู

ที่มีสวนเกี่ยวของในการผลติขาว จะตองทําหนาที่ในการตรวจสอบขาวปลอม 

หากมีเรื่องเทคนิคเขามาเกี่ยวของ เชน คลิปวิดีโอหรือภาพตัดตอ จะตองให

ผูเช่ียวชาญดานวิดโีอหรอืผูเช่ียวชาญในดานนัน้ ๆ ชวยตรวจสอบ 

 

กระบวนการตรวจสอบข่าวปลอม 
ของห้องข่าวโทรทัศน์ไทย 
 

จากขอมูลขางตนพบวากองบรรณาธิการขาวของทั้ง 7 สถานีโทรทัศน

ไมมีตําแหนง Fact Checker ที่ทําบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงใน

ทุกตําแหน่งในกองบรรณาธิการ 

มีหน้าที�ตรวจสอบข่าวปลอม

เรื�องเทคนิค 

ส่งให้ผู้เชี�ยวชาญตรวจสอบ

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

84



84 
 

ตรวจสอบไปยังเจาหนาทีต่ํารวจที่เกี่ยวของหรอืเจาของพื้นที่ แตหากเปนเรื่อง

เกี่ยวกับภาพนิ่งหรอืวิดโีอจะใหผูเช่ียวชาญดานเทคนคิชวยตรวจสอบ 

สวนผูที่ตองตรวจสอบความถูกตองหรือที่มาที่ไปของขาวก็คือ 

หัวหนาขาวและกองบรรณาธกิารทุกคน ขอที่ตองระมัดระวังมากที่สุดเกี่ยวกับ

การตรวจสอบความถูกตองของขาวคือ หากไมทราบที่มาที่ไปอยางแนชัดจะไม

มีการนําเสนอออกไป โดยเฉพาะขาวในโซเชียลมีเดียตาง ๆ ตองทราบที่มาแน

ชัดเทานัน้กอนนําเสนอ 

  

“ ไ ม่ มี ตํ า แ ห น่ ง  Fact checker ผู้ ที� อ ยู่ ใ น ก อ ง
บรรณาธิการทุกคน มีหน้าที�ช่วยกันตรวจสอบข่าวปลอม” 

 
นางเฉลิมศรี ปรีงาม  

บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

  

 
กระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมของ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
 

 
ภาพท่ี  20 กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของ สถานโีทรทัศนชอง 3 

 

บรรณาธกิารขาวสถานโีทรทัศนชอง 3 เลาวา สําหรับตําแหนง Fact 

checker นั้น ทางชอง 3 ยังไมมีตําแหนงนี้โดยเฉพาะ แตผูที่อยู ในกอง

บรรณาธกิารทุกคน ตัง้แตบรรณาธกิารจนถงึนักขาวมีหนาที่ชวยกันตรวจสอบ

ขาวปลอมที่ตรงกับสายงานของตัวเอง 

ทุกคนในกองบรรณาธิการช่วยกัน 
ตรวจสอบข่าวปลอม

 

85 
 

 
  

“หน้าที�ในการตรวจสอบข่าวปลอมเป�นหน้าที�ปกติ
ของผู้สื�อข่าว” 

นายคณิศ บุณยพานิช  
บรรณาธิการกลุ่มข่าวสืบสวน ไทยพีบีเอส  

  

 

กระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมของ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  

 
ภาพท่ี  21 กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของสถานโีทรทัศนไทยพีบีเอส 

 

บรรณาธิการกลุมขาวสืบสวน สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส มองวา 

หนาที่ในการตรวจสอบขาวปลอมเปนหนาที่ปกติของผูสื่อขาว และเปนหนาที่

ปกตขิองผูผลติขาว ผูผลติหมายถงึ ทุกตําแหนงในกองบรรณาธกิารขาว หรอืผู

ที่มีสวนเกี่ยวของในการผลติขาว จะตองทําหนาที่ในการตรวจสอบขาวปลอม 

หากมีเรื่องเทคนิคเขามาเกี่ยวของ เชน คลิปวิดีโอหรือภาพตัดตอ จะตองให

ผูเช่ียวชาญดานวิดโีอหรอืผูเช่ียวชาญในดานนัน้ ๆ ชวยตรวจสอบ 

 

กระบวนการตรวจสอบข่าวปลอม 
ของห้องข่าวโทรทัศน์ไทย 
 

จากขอมูลขางตนพบวากองบรรณาธิการขาวของทั้ง 7 สถานีโทรทัศน

ไมมีตําแหนง Fact Checker ที่ทําบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงใน

ทุกตําแหน่งในกองบรรณาธิการ 

มีหน้าที�ตรวจสอบข่าวปลอม

เรื�องเทคนิค 

ส่งให้ผู้เชี�ยวชาญตรวจสอบ

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

85



86 
 

การตรวจสอบวาเปนขาวจริงหรือขาวปลอม แตพบวา แตละสถานีมีกลไก

กระบวนการตรวจสอบขาวปลอม  

ดังนั้น ในสวนนี้ นําเสนอกระบวนการตรวจสอบขาวปลอมเปนราย

สถาน ีเพื่อใหเห็นวากองบรรณาธิการขาวไทยมีกลไกในการตรวจสอบขาวที่

ไดมาวาขาวนั้นเปนขาวจริงหรือขาวปลอมอยางไร และมีการนําเสนอขาว

ปลอมใหกับคนดูไดรูเทาทันอยางไร  

 

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 
 

 
  

นางเฉลมิศร ีปรีงาม บรรณาธิการขาวสถานีโทรทัศนชอง 3 เลาถึง

กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมวา กองบรรณาธกิารขาวชอง 3 จะใชวิธีการ

โทรศัพทสอบถามจากผูที่เกี่ยวของ ผูที่มีความรูความเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ 

หรอืมีการทดลองใหเห็นอยางชัดเจน ยกตัวอยางกรณีทองปลอม ในชวงการ

แพรระบาดของโควิด-19 ทองมีราคาถูกมากและขายกันในสังคมออนไลน ทาง

ทีมงานชอง 3 ไดทําการลอซื้อทอง และนําไปพิสูจนในสถาบันทางดานเพชร

หรอือัญมณ ีตรวจสอบวาเปนทองจรงิหรอืทองปลอม ประชาชนควรซื้อหรือไม 

ซึ่งไปถายทําเปนสกูปขาวในหองปฏิบัตกิาร มีทัง้ลงพื้นที่ถายทํา และตรวจสอบ

ขอมูลจากผูเช่ียวชาญทางโทรศัพทและปลอยเสยีงสัมภาษณในรายการ  
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การนําเสนอเตือนภัยข่าวปลอม 
สถานีโทรทัศนชอง 3 มีการนําเสนอหรือแจงใหสังคมทราบวานี่คือ

ขาวจริงหรือขาวปลอม ยกตัวอยาง รายการจับขาวลวงจะแจงแกประชาชน 

วาขาวใดคือขาวปลอม และขาวใดคือขาวจริง หากเปนขาวสถานการณ  

ผูประกาศขาวก็จะเปนผูอธบิายสถานการณ พรอมเปดเผยเสียงสัมภาษณของ

บุคคลที่เกีย่วของวาจรงิหรอืไม อยางไร 

“ขาวปลอมที่มีลักษณะของสถานการณขาว ที่มีขาวปลอมเกิดขึ้น ไม

วาจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับโควิด-19 ที่มีแอบอางสรรพคุณการรักษาตาง ๆ 

รวมถงึขาวปลอมในพื้นที่การชุมนุม ในสวนนี้จะเปนสถานการณที่อิงกับ Fake 

news ซึ่งหากเปนสถานการณที่อยูในความสนใจของประชาชน นอกจาก

รายการจับขาวลวงแลว ทางชอง 3 ยังสามารถนําขาวดังกลาวที่มีผลกระทบ

ตอสังคม นําเสนอผานรายการขาวตาง ๆ ได และตองใหคําตอบกับประชาชน

ได” 

นอกจากนี้ยังมีนักขาวในพื้นที่ที่ประจําจุดตาง ๆ ซึ่ง มีการวาง

แผนการตรวจสอบขาวแตละประเด็นที่สื่อออนไลนเปนผูนําเสนอ แตวาจะตอง

ผานกระบวนการตรวจสอบและประชุมกันวาประเด็นไหนจําเปนจะตอง

นําเสนอหรอืไม อยางไร หากออกอากาศแลวสังคมไมไดอะไรหรือสรางความ

ปนปวนใหกับประชาชน ก็จะหลกีเลี่ยง เนื่องจากชอง 3 เปนฟรทีีวีที่ดําเนินการ

มายาวนาน ก็จะถูกจับตาจากประชาชนเปนพเิศษในเรื่องของการนําเสนอขาว  

ยกตัวอยางเชน “กลุมผูรวมปกปองสถาบันพระมหากษัตรยิ” สําหรับ

ในการออกอากาศทางโทรทัศนนั้นเปนเรื่องยากที่จะใชคําวา “พระมหากษัตริย” 

จึงจําเปนตองละไวในฐานที่เขาใจ และใชคําวา “กลุมปกปองสถาบัน” แทน 

หรอืในบางประเด็นขาว สื่อออนไลนมักจะใชการพาดหัวที่รุนแรง แตในความ

เปนจรงิ สื่อจะใชการพาดหัวขาวที่หวอืหวาหรือฟงดูรุนแรงไมได จะสื่อไดดวย

ภาพเทานัน้ ใหประชาชนเปนผูตัดสนิใจเองวาภาพที่ออกมานัน้เปนอยางไร 
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การตรวจสอบวาเปนขาวจริงหรือขาวปลอม แตพบวา แตละสถานีมีกลไก
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“กรณีกอนหนานี้ที่สถานีโทรทัศนชอง 3 นําเสนอคลิปที่ผูชุมนุมถูก

ฉีดน้ําสลายการชุมนุมเปนครั้งแรก ที่สยามพารากอน ซึ่งตํารวจใชรถฉีดน้ํา

จากประเทศเกาหลเีขาฉดีสลายการชุมนุม ซึ่งเปนกระบวนการที่ทํากันรวดเร็ว

มาก มีเยาวชนและประชาชนไดรับบาดเจ็บ หลังจากนัน้ชอง 3 ไดนําเสนอคลิป

ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล ออกอากาศในรายการเรื่องเลาเชานี้ 

เนื่องจากตองนําเสนออีกมุมมองหนึ่ง แตสําหรับกลุมที่ติดตามสื่อออนไลน 

บางคนที่ดูไมหมดก็จะมีกระแสตีกลับมาวาทําไมชอง 3 เปนแบบนี้ ในสวนนี้

ทางชอง 3 ก็ตองพยายามสรางสมดุลใหไดในฐานะสื่อ”  

 

ตัวอย่างรายการจบัข่าวลวง9 

แพทยช้ี ผูปวยโรคหามดื่มน้ํามะนาวเด็ดขาด! นอกจากลางไต

ไมได อาจเส่ียงไตวายอีกดวย
10

 

 

  
 

ภาพท่ี  22 ตัวอยางภาพขาว “รายการจับขาวลวง” 

                                            
9  รายการ จับขาวลวง ออกอากาศ ทุกวันจันทร-ศุกร ทางชอง 33 HD เวลา 12.45 น. ดู

รายการยอนหลังไดที่ https://news.bectero.com 
10 https://youtu.be/1OZ3bf15iJQ รายละเอียดเพิ่มเตมิ : 

https://ch3thailandnews.com/news/194136 
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จากกรณทีี่มีการสงขอความตอกันในโลกโซเชียล เรื่องของสรรพคุณ

ของมะนาววา การดื่มน้ํามะนาวสด ๆ จะเปนวิธลีางไตแบบงาย ๆ  

ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ กรรมการบริหารสมาคมโรคไตแหง

ประเทศไทย และประธานเครือขายลดบริโภคเค็ม บอกวา ไมเปนความจริง 

โดยการลางไตทางการแพทย หมายถงึการกําจัดของเสยีออกจากเลอืด เม่ือไต

ทํางานไมได ก็ตองอาศัยอุปกรณและเทคนคิตาง ๆ มี 2 วิธ ีคือ ลางไตผานการ

ฟอกเลือด และฟอกผานหนาทองเทานั้น ทางตรงกันขาม ในน้ํามะนาว มี

โพแทสเซยีมสูง ซึ่งไตไมสามารถขับออกได จะทําใหเกิดตะกอนอยูในไต และ

เกดิไตวายไดในที่สุด  

แตสําหรับบุคคลท่ัวไป การดื่มน้ํามะนาวที่ มีสารซิเตรท จะชวย

ปองกันการเกิดนิ่วในไตได เพราะจะชวยลดหินปูนและแคลเซียมในปสสาวะ 

แตก็จะตองดื่มน้ํามะนาวสดผสมน้ําเปลา โดยไมมีการใสเกลือหรือน้ําตาลเลย 

และตองดื่มตอเนื่อง 3-6 เดือน สําหรับผูปวยโรคไต นอกจากไมควรดื่มน้ํา

มะนาวแลว ยังรวมถงึน้ําสม น้ําผลไมตาง ๆ ที่ลวนแตมีโพแทสเซยีมสูงดวย 
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สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
 

 
 

นางจุติวดี ทองนาค รองผูจัดการฝายขาว 2 สถานีโทรทัศนชอง 7 

เลาถงึกระบวนการตรวจสอบขาวปลอมวา ถามีคลิปวิดีโอปลอยออกมา แลว

เกิดความไมแนใจวาเปนขาวปลอมหรือไม กองบรรณาธิการตองพยายาม

สบืคนตามขัน้ตอนของการเปนนักขาว ตองตรวจสอบแหลงที่มาใหได หากไม

สามารถตรวจสอบได ตองรูใหไดวาคลปิวิดโีอนัน้ถูกปลอยออกมาจากที่ใดเปน

ที่แรก ในบางครัง้ก็ตองใชเทคนิคและอาศัยความรวมมือกับเครือขายที่มี เชน 

ตํารวจ หรอืผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

สถานีโทรทัศนชอง 7 ใหความสําคัญกับการตรวจสอบขาวปลอม 

รายการเจาะประเด็นขาวคํ่าเคยทําคอลัมนขาวปลอมโดยเฉพาะ ช่ือรายการ 

“ขาวจรงิปะ” ซึ่งคอลัมนนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนา

สื่อปลอดภัยและสรางสรรคสื่อ ในการจางผลติรายการนี้ขึ้นมาเพื่อออกอากาศ

ในรายการเจาะประเด็นขาวคํ่า มีทั้งหมด 24 ตอน ออกอากาศสัปดาหละ 1 

ตอน ทุกวันพุธ ในชวงที่เริ่มทํานัน้เปนชวงที่โควดิกําลังระบาด ทางกองทุนฯ จึง

อยากใหทําขาวปลอมที่เตอืนเรื่องเกี่ยวกับโควิดดวย 

รายการ “ขาวจรงิปะ” ออกอากาศประมาณวันละ 2 นาที มีประเด็น

นําเสนอที่ตรวจสอบแลววาเปนขาวปลอม จากนั้นจึงสงนักขาวไปทําขาว และ

ตรวจสอบเพิ่มเตมิกับศูนยตอตานขาวปลอมของรัฐ  
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ยกตัวอยางตอนหนึ่งของการทํารายการขาวปลอมในชวงที่มีการ

ชุมนุมประทวง “กรุณาอยาแชรขาวปลอม กองทัพขนรถหุมเกราะเตรียมสลาย

การชุมนุม” ตนตอขาวกจ็ะมาจากทวิตเตอรที่มีการปลอยภาพและคลิปวิดีโอที่

มีการเคลื่อนยายยุทโธปกรณบนถนนมอเตอรเวย ก็ตั้งขอสงสัยวาจะมีการนํา

รถหุมเกราะเขากรุงเทพฯ ไปเพื่ออะไร เพื่อสลายการชุมนุมหรือไม เม่ือชอง 7 

เห็นขาวนี้ก็มีการสอบถามไปยังกองทัพ และทางกองทัพเองก็ออกมาช้ีแจงวา

รถหุมเกราะนี้เปนเพยีงการขนยายเพื่อไปประจําการที่สระบุรีเทานั้น และทีม

ขาวก็จะนําเสยีงสัมภาษณตรงนี้มายนืยัน 

อีกหนึ่งตัวอยางขาวปลอมเรื่องการแชรขอมูลวามีครอบครัวหนึ่งที่

พอใหลูกเลนโทรศัพทจนหนาเบี้ยวนัน้ ชอง 7 มีการตรวจสอบขอมูลกับแพทย

และพบวาเปนขาวปลอม ซึ่งสาเหตุของอาการหนาเบี้ยวนั้นมาจากสาเหตุอื่น 

เปนตน 

 

การนําเสนอเตือนภัยข่าวปลอม 
เนื่องจากรายการ “ขาวจรงิปะ” มีเวลาเพยีง 2 นาที วิธีการนําเสนอ

จึงตองนําภาพประกอบขึ้นมาอธบิายวานี่คือภาพที่สงตอกันมา ซึ่งยังไมทราบ

ขอเท็จจริง แตเม่ือทีมงานตรวจสอบแลวพบวานี่คือขาวปลอม ก็นําเสียง

สัมภาษณของผูเกี่ยวของตาง ๆ ออกมานําเสนอ เชน กองทัพหรือเจาหนาที่

ตํารวจ สําหรับบางขาว เจาหนาที่ตํารวจก็จะใหขอมูลเพิ่มเตมิวา หากมีการสง

ตอขาวปลอมออกไปจะมีความผดิอยางไรบาง และทางรายการก็จะมีประโยค

สรุปวา “เช็คใหชัวร กอนเช่ือและแชร”  

 ปจจุบัน รายการ “ขาวจรงิปะ” ไมไดออกอากาศแลว แตยังคงมี

การใหขอมูลที่เกี่ยวกับขาวปลอมผานรายการขาวตาง ๆ  
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อยากใหทําขาวปลอมที่เตือนเรื่องเกี่ยวกับโควิดดวย 

รายการ “ขาวจรงิปะ” ออกอากาศประมาณวันละ 2 นาที มีประเด็น

นําเสนอที่ตรวจสอบแลววาเปนขาวปลอม จากนั้นจึงสงนักขาวไปทําขาว และ

ตรวจสอบเพิ่มเตมิกับศูนยตอตานขาวปลอมของรัฐ  
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ยกตัวอยางตอนหนึ่งของการทํารายการขาวปลอมในชวงที่มีการ
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เปนตน 

 

การนําเสนอเตือนภัยข่าวปลอม 
เนื่องจากรายการ “ขาวจรงิปะ” มีเวลาเพยีง 2 นาที วิธีการนําเสนอ
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สรุปวา “เช็คใหชัวร กอนเช่ือและแชร”  

 ปจจุบัน รายการ “ขาวจรงิปะ” ไมไดออกอากาศแลว แตยังคงมี

การใหขอมูลที่เกี่ยวกับขาวปลอมผานรายการขาวตาง ๆ  
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ตัวอย่างรายการ “ข่าวจริงปะ” 

ขาวจริงปะ : ปอท.เตือนอยาแชร ขาวปลอมกองทัพขนรถหุม

เกราะเตรยีมสลายการชุมนุม https://news.ch7.com/detail/446203 

 

 
 

ภาพท่ี  23 ตัวอยางภาพขาวรายการ “ขาวจริงปะ” 
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สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี 
 

 
 

นายวรวรรธน ขุนทอง บรรณาธิการขาว หนา 1 สถานีโทรทัศน

ไทยรัฐทีวี เลาถึงกระบวนการตรวจสอบขาวปลอมที่มาจากโซเชียลมีเดียวา 

อันดับแรกคือ หาที่มาตัวตนของผูโพสต กลาวคือ จากชองทางสวนตัวของ 

ผูโพสตโดยตรง และจากเพจยอดนิยมตาง ๆ เชน เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให 

รเีทริน เสนอเรื่องพอทํารายลูก ซึ่งจะนําเสนอขอความกับรูป แตไมเปดตนทาง

ผูโพสต บรรณาธิการจะตรวจสอบความสนใจของผูชมในเพจนั้นวามีทิศทาง

ความสนใจเปนอยางไร มีความนิยมมากนอยแคไหน จากนั้นบรรณาธิการจึง

ติดตอผานขอความไปยังเพจนั้นเพื่อขอตนทางเรื่องดังกลาว เชน เบอรโทร

เจาของโพสต สวนใหญจะเริ่มจากหนาเฟซบุกสวนตัวของผูโพสต 

หลังจากไดชองทางการติดตอ บรรณาธิการจะเปนผูติดตอดวย

ตนเองในเบื้องตน เพื่อถามหาที่มาที่ไปของเรื่องราวดังกลาว และประเมินการ

ทําขาวและความเปนไปไดกอนจะสงนักขาวลงพื้นที่ เชน เรื่องอยูในช้ันศาล

หรอืไม นําเสนอดานใดไดบาง หรอืเรื่องใดนําเสนอไมได 

เชน นายเอโพสตเรื่องราวดรามา แตพอตดิตอเขาไปสอบถามปรากฏ

วา นายเอเอาเรื่องผูอื่นมาโพสตอกีท ีแตการโพสตของนายเอเหมือนวานายเอ

เปนสวนหนึ่งในเรื่องนัน้ เม่ือตรวจสอบแลวพบวาเปนขาวปลอมจากนายเอก็จะ

ไมนําเสนอเรื่องนัน้ตอ แมจะนาสนใจแคไหนก็ตาม 
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อกีตัวอยาง กรณกีารโพสตของนองน้ําชา (ดาราสาว) เรื่องอุมผูหญิง 

แตเม่ือสงผูสื่อขาวลงพื้นที่ตรวจสอบแลวพบวาไมไดเปนอยางที่โพสต และนอง

น้ําชาก็ไมไดประสบเหตุการณกับตัวเอง แตเปนเรื่องที่เพื่อนเขามาเลาใหฟง 

เขาจึงนําขอมูลจากเพื่อนมาโพสตลงสื่อโซเชียลมีเดีย ขณะเดียวกันตํารวจก็

แถลงขาววากรณทีี่นองน้ําชาหมายถงึอาจเปนเรื่องการอุมนักธุรกิจจีน เพราะ

ตํารวจเพิ่งตามจับกุมผูกอเหตุไดเม่ือ 2 วันกอนจะแถลงขาวในวันนี้ ความจริง

คือ ไมไดอุมผูหญิงอยางที่นองน้ําชากลาวถงึ แตเปนนักธุรกจิผูชายชาวจีน 

 

การนําเสนอเตือนภัยข่าวปลอม 
เรื่องการโพสตของนองน้ําชา เม่ือรูวาเปนขาวปลอม ไทยรัฐทีวีก็จะ

นําเสนอ แตจะนําเสนอในมุมขอเท็จจริงวา เรื่องที่นองน้ําชาโพสตเปนขาว

ปลอม เพราะทมีงานไทยรัฐทวีีตดิตอพูดคุยกับนองน้ําชาถงึที่มาที่ไปแลววาเปน

อยางไร รวมถึงตรวจสอบกับเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่แลววาไมมีการอุมฆา

ผูหญิงดังที่นองน้ําชากลาวถึง กอนจะนําเสนอใหสังคมรับทราบตอไปวา

เรื่องราวแทจรงิเปนอยางไร เปนเรื่องที่เขาใจผิดกันอยางไร เพราะเปนเรื่องที่

สังคมตื่นตระหนกพอสมควรเนื่องมาจากการโพสตของดารานักแสดงซึ่งเปนที่

รูจักของสังคม ความจรงิที่เกดิขึ้นคือ มีการอุมเรยีกคาไถระหวางนักธุรกิจชาว

จีนดวยกันในประเทศไทย และถูกดําเนนิคดแีลว 

ไทยรัฐทวีีก็ตองนําเสนอที่มาที่ไปวาความจรงิเปนอยางไร พรอมระบุ

วาขาวที่นองน้ําชาโพสตเปนเรื่องไมจริงอยางไร พรอมนําเสนอใหรอบดานวา

ในมุมของตํารวจเปนอยางไร ในมุมของนองน้ําชาเปนอยางไร 

อกีสวนหนึ่งที่ตองตรวจสอบคือคลิปจากกลองหนารถ ถึงแมจะเปน

คลิปที่ เกิดขึ้นจริง แตกอนนําเสนอตองตรวจสอบวาคลิปดังกลาวเกิดขึ้น

เม่ือไหร นานแลวหรือไม หรือเปนเรื่องที่เกิดในประเทศใด กอนจะตัดสินใจ

หยบินําเสนอ หากเปนเรื่องที่เกดิขึ้นนานแลวหรอืไมไดเกดิที่เมืองไทยก็สามารถ

 

95 
 

หยบิมานําเสนอไดเชนกัน แตเปนในมุมการใหความกระจางแกผูชมถึงที่มาที่ไป

ของสิ่งที่มีการพูดถงึหรอืแชรดังกลาว หรอืเปนการเตอืนใหผูชมระวังในการขับ

รถ เปนตน 

 

ตัวอย่างการนาํเสนอข่าวปลอม 

น้ําชาโพสตเตือนภัย คนอางสาวโดนลักพาตัวยานทองหลอ 

ตํารวจแจงไมจริง
11
 

 

  
 

ภาพท่ี  24 ตัวอยางขาวน้ําชาจากเว็บขาวไทยรัฐ 

https://www.thairath.co.th/news/local/1991249 

 
ดาราสาว “น้ําชา ชีรณัฐ” โพสตเตือนภัย คนอางสาวโดนลักพาตัว

ยานทองหลอ ขณะที่ ผูกํากับการ สน.ทองหลอ แจงไมจริง รอ บชน. แถลง

รายละเอยีดพรุงนี้ 

                                            
11  https://www.thairath.co.th/news/local/1991249 
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หยบิมานําเสนอไดเชนกัน แตเปนในมุมการใหความกระจางแกผูชมถึงที่มาที่ไป
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11
 

 

  
 

ภาพท่ี  24 ตัวอยางขาวน้ําชาจากเว็บขาวไทยรัฐ 

https://www.thairath.co.th/news/local/1991249 

 
ดาราสาว “น้ําชา ชีรณัฐ” โพสตเตือนภัย คนอางสาวโดนลักพาตัว

ยานทองหลอ ขณะที่ ผูกํากับการ สน.ทองหลอ แจงไมจริง รอ บชน. แถลง

รายละเอยีดพรุงนี้ 

                                            
11  https://www.thairath.co.th/news/local/1991249 
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วันที่ 8 ธ.ค. 2563 มีรายงานวา ดารา-นักรองสาว น้ําชา ชีรณัฐ  

ยูสานนท โพสตขอความเตอืนภัยผานอนิสตาแกรมสวนตัว โดยระบุขอความวา 

การดคอนโดในซอยสุขุมวิท 39 (ซอยพรอมจิต) ใหการวา ตอนนี้มีหญิงสาว

ชาวตางชาติถูกลักพาตัวไปจากถนนซอย 49, 39, 31 ในชวงไมกี่วันมานี้ 

ระหวางรอรถรมิถนนบนฟุตบาท 

สายขาวกลาววา ตํารวจกําลังขอตรวจสอบกลองวงจรปดจาก

อาคารและคอนโดรอบ ๆ และเห็นรถคันหนึ่งขับวนไปมา รอชวงจังหวะที่ไมมี

คนและดึงผูหญิงเขาไปในรถ ณ ตอนนี้มีหญิงสาวหายตัวไปแลว 4 คน เคส

ลาสุดคือ 4 โมงเย็นเม่ือวาน (7 ธ.ค.) ความขนลุกคือคนรายปฏิบัติการตอน

กลางวันแสก ๆ 4 โมงเย็น 

ตํารวจกําลังสบืสวนคดนีี้อยูแตขาวนี้ไมไดรับความสนใจจากสื่อสาย

หลัก ยามคอนโดตาง ๆ ในบรเิวณกําลังกังวลใจเรื่องนี้มาก จึงอยากฝากสังคม

และชาวเน็ตชวยกันแชรเรื่องนี้ดวย ถามันเกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทกลางวัน 

แสก ๆ ได มันก็เกดิขึ้นทุกที่ในประเทศไทยได 

อยางไรก็ตาม เม่ือโพสตดังกลาวของดาราสาวถูกเผยแพรออกไป ทํา

ใหมีชาวเน็ตเขามาแสดงความคิดเห็นกันเปนจํานวนมาก 

ลาสุด พ.ต.อ.สัมพันธ เหลืองสัจจกุล ผูกํากับการ สน.ทองหลอ ให

สัมภาษณกับผูสื่อขาวไทยรัฐออนไลนวา จากกรณีดังกลาวอาจจะเปนขอมูลที่

ผดิพลาด เนื่องจากเปนเรื่องของนักธุรกิจหนุมชาวจีนรายหนึ่งที่โดนนําตัวไป

เรื่องเงิน ซึ่งทาง บช.น. จะแถลงรายละเอียดในวันพรุงนี้ (9 ธ.ค.) สวนเรื่อง

ลักพาตัวผูหญิงนัน้ไมใชเรื่องจรงิ อาจจะเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนกัน. 
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สํานักข่าวอมรินทร์ทีวี 
 

 
 

นายสัมพันธ ชะเอม รองผูอํานวยการฝายขาว สถานีโทรทัศน

อมรนิทรทวีี เลาถงึนโยบายการนําเสนอขาวปลอมวา หากพบวาเปนขาวปลอม

ที่ไมมีผลกระทบตอสังคมทางสํานักขาวอมรินทรทีวีจะไมนําเสนอ เชน ขาว

ปลอมที่สงตอกันมา ไมเกิดขึ้นจริง แตหากขาวปลอมช้ินนั้นมีผลกระทบตอ

สังคม ทําใหสังคมเกดิความเขาใจผดิ ทางสํานักขาวฯ จะนําเสนอทันท ีเพื่อช้ีให

สังคมเห็นวาขาวนัน้ไมเปนความจรงิ เพื่อลดความเขาใจผดิ หรอืตื่นตระหนกใน

สังคม 

“หากขาวที่ไมเปนความจริงนั้น มีผลตอสังคมทางใดทางหนึ่ง สํานัก

ขาวอมรินทรทีวีจะนําเสนอเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง โดยเฉพาะในโลก

ออนไลนซึ่งตองติดตาม เฝาระวัง เพราะจะมีการสงตอการรับรูกันอยาง

รวดเร็วเพียงช่ัวขามคืน ขณะเดียวกัน หากขาวนั้นตรวจสอบแลววาเปนขาว

ปลอม แตไมมีผลกระทบกับสังคมในดานใดดานหนึ่ง ทางสํานักขาวอมรินทร

ทวีีจะไมนําเสนอ” 

วิธกีารตรวจสอบขาวปลอม เชน มีผูเก็บลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ไดแลว

สงคืนลูกคา จากนั้นนํามาโพสตลงเฟซบุก จึงเปนที่ช่ืนชมของคนในโซเชียล

เน็ตเวิรค ขณะเดยีวกันมีผูสงสัยวาเปนเรื่องจริงหรือไม สํานักขาวอมรินทรทีวี

จึงสงผูสื่อขาวลงพื้นที่เพื่อหาขอมูล พบวาเรื่องนี้ถูกหลอกขึ้นมา 
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ขัน้ตอนการตรวจสอบ คือ ตองเช็คกับเจาของลอตเตอรี่ แตหาตัวตน

ไมเจอ ผูสื่อขาวจึงลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพยานแวดลอมและผูที่เห็นเหตุการณใน

จุดเกิดเหตุทั้งหมด ตรวจสอบตรงที่เกิดเหตุวามีกลองวงจรปดหรือไม ถามี 

ตองเรยีบเรยีง ตัง้ลําดับไทมไลนตามเวลาที่ผูคนโพสตระบุวาเก็บลอตเตอรี่ไดกี่

โมง แลวอยูตรงนัน้กี่โมง ยอนกลับไปที่จุดเกดิเหตุวามีใครผานมาหรือเขาออก

หรอืไม อยางไร เม่ือเรียบเรียงรวบรวมเรื่องราวตามสิ่งที่เกิดขึ้นจากขอมูลใน

พื้นที่ที่หาไดทั้งหมด สุดทายแลวผูโพสตก็ออกมายอมรับเองวาไมเปนความ

จรงิ  

การนําเสนอเตือนภัยข่าวปลอม 
เรื่องการหอศพในโรงแรม ซึ่งเปนเรื่องการนําเสนอขาวปลอม เพื่อ

อธบิายใหสังคมเขาใจ เนื่องจากมีผูโพสตในเฟซบุกวาเจอศพอยูในโรงแรม จน

มีผูแชรสงตอกันจํานวนมาก คิดวาเปนฆาตกรรม เม่ือผูสื่อขาวตรวจสอบไปที่

ตํารวจในพื้นที่ จึงไดทราบวาเปนผาเปอนประจําเดอืน 

เรื่องดังกลาว สํานักขาวอมรนิทรทวีีตองนําเสนอ เพื่ออธบิายวาเรื่อง

ดังกลาวเปนความเขาใจผิด ไมไดมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นจริง เพราะเรื่อง

ดังกลาวมีผลกระทบกับโรงแรมโดยตรง ตองใหความเปนธรรมกับโรงแรม

เพราะเปนผูเสียหายหรือผูที่ไดรับผลกระทบจากขาวปลอมที่เกิดขึ้น โดยใช

วิธีการสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจเพื่อยืนยันเหตุดังกลาววาไมไดเกิดขึ้นจริง 

แลวยืนยันเสนอขาวใหเปนที่ประจักษวาทางสํานักขาวอมรินทรทีวีมีการลง

พื้นที่ตรวจสอบแลวจรงิ ๆ เพื่อรายงานใหสังคมไดรับทราบ 

  

ตัวอย่างการนาํเสนอข่าวปลอม 

ทุบโตะขาว:ตร.ยังช็อก เจอผาเปอนเลือดหอเปนศพหมก

โรงแรม คาดสาวมีประจําเดอืนแกลง  
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ภาพท่ี  25 ตัวอยางการนําเสนอขาวปลอมในรายการ “ทุบโตะขาว” ลงิกตัวอยางขาว 

https://www.youtube.com/watch?v=XnWCepoZ9Js 
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สถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 

 
 

นายบัญชา แข็งขัน บรรณาธิการบริหารขาวชองวัน 31 เลาถึง

กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมวา ปจจุบัน ทุกสํานักขาวพยายามตรวจสอบ

ขาวปลอม เพราะขาวปลอมถูกแชรและสงตอกันมากในโซเชียลมีเดีย ในการ

นําเสนอขาวชองวัน 31 ตองตรวจสอบอยางละเอียดถี่ถวนกอนนําเสนอ 

โดยเฉพาะชองทางออนไลน เชน ขาวหนึ่งถูกแชรทางเฟซบุก วิธตีรวจสอบก็คือ 

ตองสงนักขาวลงไปตรวจสอบขาวนั้น ไปหาตนตอของขาว เชนติดตอไปหาผู

โพสตโดยตรง โดยสวนใหญขาวปลอมมาจากเพจซึ่งเขียนขอมูลขึ้นมา มี

ภาพนิ่งประกอบ สิ่งเหลานี้ตองตรวจสอบไปยังตนทางกอนวาโพสตดังกลาวมี

ที่มาอยางไร มีเจาของโพสตตัวจรงิหรือไม นี่คือกระบวนการตรวจสอบ 

“สวนใหญขาวปลอมที่ปรากฏขึ้น สํานักขาวชองวัน 31 จะไมนําเสนอ 

ยกตัวอยาง กรณกีารแชรขอมูลวา มีโควิดระบาดระลอก 2 โดยผูหญิงคนหนึ่ง

บอกในทวิตเตอรวา มีนักเรยีนที่จังหวัดราชบุรตีิดโควิด พอเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ

โควิดจะเปนเรื่องละเอยีดออนมาก สํานักขาวชองวัน 31 จึงตรวจสอบไปยังตน

ทาง ปรากฏวาเปนการโพตสเพยีงคนเดียวซึ่งหาที่มาที่ไปยืนยันไมได ก็จะไมมี

การหยบิมานําเสนอ หากเปนเรื่องที่ละเอียดออนแบบนี้จะตองรอการยืนยันที่

แนชัด เชน อธิบดีกรมควบคุมโรคเปนผูแถลงเรื่องนี้ เพราะถาเปนเรื่องราว

ลักษณะนี้จะตองรอใหตนสังกัดหรอืผูรับผิดชอบเรื่องนี้ช้ีแจงเอง สํานักขาวจึง

จะหยบินํามาเสนอ” 
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อีกกรณีหนึ่งคือ ขาวการเคลื่อนไหวทางการเมือง เชน มีการนัด

ชุมนุมในที่ตาง ๆ ซึ่งทางสํานักขาวจะไมหยิบมานําเสนอในทันที แตตองรอดู

สถานการณกอนวามีความเคลื่อนไหวอยางไร จะมีการเปลี่ยนแปลงไหม เชน 

มีการประกาศชุมนุมที่สํานักงานทรัพยสนิสวนพระมหากษัตรยิ สุดทายก็มีการ

เปลี่ยนแปลง รวมถงึตรวจสอบจากฝายความม่ันคงวามีการเตรียมการรับมือ

อยางไร ตองดูทาทปีฏิกริยิาแวดลอม กลาวคือ ไมหยบิตนทางมานําเสนอทันท ี

กระบวนการนําเสนอจะมีการตรวจสอบกอนทุกครัง้ 

ถาหากเรื่องนัน้มีการแชรในโลกออนไลน หมายถึงขาวช้ินนั้นไมไดมา

จากสวนภูมิภาค ไมไดมาจากตัวนักขาวของสํานักเอง จะตองตรวจสอบอยางถี่

ถวนและหลายช้ันหลายขัน้ตอน 

 

การนําเสนอเตือนภัยข่าวปลอม 
เนื่องจาก เวลาในการออกอากาศขาวในชองวัน 31 มีนอย ขาวไหนที่

เปนขาวปลอมจะไมนําเสนอเลย อยางกรณขีาวนองชมพูที่มีขอมูลบอกวามีผล

ตรวจสอบออกมาแลววาเปนผูใกลชิดฝายของคุณแม สํานักขาวจึงสงนักขาว

ลงพื้นที่ พบวาเปนการแชรขอมูลในลักษณะการปลอยขาวในโลกออนไลน 

สํานักขาวจะไมนําเสนอ ถาขาวไหนไมมีแหลงขาวยนืยัน เหลานี้ถอืเปนนโยบาย

ในการปฏิบัติของชองวัน 31 ตองมีแหลงขาวพูด ซึ่งแหลงขาวตองเกี่ยวของ

โดยตรงกับเรื่องนั้น ๆ เชน ถาเปนตํารวจ ตองเปนตํารวจที่ทําคดีนั้นโดยตรง

เปนคนพูด ถาเปนการรายงานขาวที่สงผลกระทบตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งสํานัก

ขาวจะไมทํา 

สิ่งที่ชองวัน 31 ทํายึดหลักสมดุล ถาเสนอขาวดานใดดานหนึ่งซึ่งมี

ผลกระทบตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากสังคมขาวสารทุกวันนี้คอนขาง

นานาจิตตัง การทําขาวแลวใหคนเช่ือถือ คือ ตองยึดหลักสมดุล ยกตัวอยาง 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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ถามีบุคคลหนึ่งพูดแลว ตองใหอีกฝายหนึ่งไดพูด เพราะทุกคนจะไดพูดหรือ

แสดงความคิดเห็นไดเทาเทยีมกัน 

“อยางกรณีอาจารยเอนก เหลาธรรมทัศนประกาศระดมทุนทํายาน

อวกาศไปดวงจันทร ทางสํานักขาวชองวัน 31 ก็ไมไดนําเสนอ ขณะเดียวกัน

ดานคนที่ออกมาตอวาอาจารยเอนกทางสํานักขาวก็ไมหยิบตรงนั้นมานําเสนอ

เชนกัน เหตุผลที่ไมนําเสนอก็คือ ยังเปนเพียงคําพูดหรือความคิดเห็นจาก

อาจารยเอนกคนเดยีวเทานัน้ การจะนํายานอวกาศขึ้นไปดวงจันทรตองมีการ

เสนอผานที่ประชุมคณะรัฐมนตรกีอน แลวจึงออกประกาศอยางเปนทางการวา

เปนความเห็นจากรัฐมนตรกีระทรวงการศกึษาเสนอเขา ครม. เม่ือ ครม.อนุมัติ

เรยีบรอยแลวทางสํานักขาวจึงจะหยิบมานําเสนอ แตถาเปนกรณีที่เกิดขึ้นยัง

เปนเพียงความคิดเห็นสวนตัวเทานั้น เนื่องจากเวลาออนแอรมีนอย ตองคัด

กรอง ขาวไหนที่เปนเชิงนโยบาย ขาวไหนที่เขาใจยาก ตองพยายามอธิบายให

คนเขาใจงายขึ้น” 

ตัวอย่างการตรวจสอบข่าวปลอม 
และการคัดเลือกประเด็นก่อนนําเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  26 ตัวอยางภาพขาวการตรวจสอบขาวปลอมและการคัดเลอืกประเด็นกอน

นําเสนอ ขาวจากเว็บไซตชองวัน 31 https://www.one31.net/news/detail/26321 
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สถานีโทรทัศน์ PPTV 
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นายเสถยีร วิริยะพรรณพงศา บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน 

PPTV กลาววา กระบวนการในการตรวจสอบขาวปลอมนั้นจะมีหลากหลาย

กระบวนการ เชน ขาวที่เกี่ยวกับการตรวจโควิดดวยตัวเองโดยการหายใจลึก ๆ 

ถี่ ๆ ซึ่งมีทีม่าชัดเจนวามาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ขาวนี้ก็จะถูกสงไป

ยังกองบรรณาธิการใหตรวจสอบ โดยการโทรศัพทไปยังแหลงที่มาของขาว 

ทางมหาวิทยาลัยก็บอกวาไมไดเปนผูนําเสนอขาวดังกลาว แตเปนการตัดตอ

ภาพ PPTV จึงกลับไปถามผูเช่ียวชาญดานระบบทางเดินหายใจวาขาวนี้มี

ขอเท็จจรงิอยางไร ซึ่งก็ไดรับการยนืยันวาไมจรงิ  

การตรวจสอบในลักษณะนี้จะใชแหลงขอมูล 2-3 แหงเพื่อยืนยันขาว

กอนเผยแพรออกไป เม่ือตรวจสอบแลววาขาวใดเปนขาวปลอม การนําเสนอ

ใหสังคมไดรับทราบก็จะขึ้นอยูกับการประเมินเปนกรณไีป เพราะวาบางขาวนั้น

มีความก้ํากึ่งระหวางขาวจริงกับขาวปลอม ยกเวนขาวที่พิจารณาแลววา

จําเปนตองนําเสนอใหประชาชนรับทราบ เพื่อไมใหเกิดการเขาใจผิด ซึ่งจะ

นําเสนอผานชองทางออนไลนหรอืทางโทรทัศนก็ตองพจิารณาอกีครัง้เปนกรณี

ไป ยกตัวอยางเชน หากเปนขาวเล็ก ๆ จะนําเสนอผานชองทางออนไลน แต

หากเปนขาวใหญที่อาจมีผลกระทบตอสังคม ตองนําเสนอผานทางโทรทัศน 

เนื่องจากสื่อโทรทัศนจะมีผูสูงอายุรับชมเปนจํานวนมาก และหากผูสูงอายุ

เหลานัน้ไดรับขาวปลอมที่เผยแพรผานสื่อออนไลน อาจจะเกดิการหลงเช่ือและ
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สรางความเสยีหายตอสังคมได เปนตน หรอืบางขาวที่มีโอกาสไดสัมภาษณผูที่

เกี่ยวของ และมีการระบุแหลงขาวชัดเจน ทีมงาน PPTV จึงจะดําเนินการถาย

ทําและออกขาวแจงประชาชนใหทราบ 

 

การนําเสนอเตือนภัยข่าวปลอม  
การนําเสนอขาวปลอมที่ตรวจสอบแลว จะนําเสนอผานรายการ 

ตาง ๆ เชน รายการ “ชัดกอนแชร” ซึ่งเปนกองบรรณาธิการเล็ก ๆ มี

จุดประสงคคือเม่ือมีขาวปลอมออกมา โปรดิวเซอร บรรณาธิการ และพิธีกร 

จะตองประมวลรวมกัน โปรดิวเซอรจะมีหนาที่ออกแบบการนําเสนอขาว 

ยกตัวอยางเชน เม่ือมีขาววาดื่มน้ํามะนาวสามารถรักษาโควิดได โปรดิวเซอร

จะตองคิดถึงกระบวนการการเลาขาวผานรายการโทรทัศน การลงพื้นที่

สัมภาษณชาวบานวาเช่ือถอืขาวนี้มากนอยแคไหน ถามีชาวบานเช่ือเกินครึ่งก็

นํามาเลาไดวาขาวนี้มีคนสวนใหญเช่ือ จากนั้นก็จะสัมภาษณแหลงขาวอื่น ๆ 

เชน กรมควบคุมโรค แพทยผูเช่ียวชาญดานระบบทางเดินหายใจ เปนตน และ

นําขอมูลที่ไดมาประมวลและทําเปนรายการขึ้นมา 
 

ตัวอย่างข่าวในรายการ ชัดก่อนแชร์ 

#ชัดกอนแชร | PM 2.5 ทําลายสมอง กระทบพัฒนาการเด็ก 

จรงิหรือ? | PPTV HD 36 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  27 ตัวอยางภาพขาวในรายการ “ชัดกอนแชร” 

 

105 
 

ศ.พญ.จรุงจิตร งามไพบูลย กุมารเวชศาสตรดานโรคภูมิแพและ

ภูมิคุมกัน รพ.พญาไท 2 ใหขอมูลวา PM 2.5 ทําลายสมอง กระทบพัฒนาการ

เด็ก เปน “เรื่องจรงิ” เนื่องจากมีงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่อยูในพื้นที่ที่มี PM 2.5 

ในปรมิาณมากจะมีผลกับสมองและพัฒนาการของสมอง 

PM 2.5 เปนฝุนจ๋ิว ที่มีขนาดนอยกวา 2.5 ไมครอน เพราะฉะนั้นเวลา

ที่เขาไปในระบบทางเดินหายใจ จะเขาไปลึกถึงหลอดเลือดและกระจายไปสู

อวัยวะตาง ๆ ได จึงสามารถที่จะกระทบไปถึงสมองได ทําใหการพัฒนาและ

การเรยีนรูของเด็กชาลง 

 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

 
  

สถานโีทรทัศนไทยพีบเีอสมีขั้นตอนในการตรวจสอบขาวปลอม ดังนี้ 

ผูสื่อขาวตองใชความระมัดระวัง ตองหาขอเท็จจริงวาสิ่งที่เห็นจริงหรือไม 

นักขาวตองมีทักษะของการตรวจสอบที่มาของขอมูล ทักษะการตรวจสอบ

ขอมูล เชน เม่ือไดรับขอมูลหรอืพบเห็นอะไรมา ตองกลับไปที่ตนทางของขอมูล 

วาตนทางนัน้มาจากไหน เม่ือทราบวาตนทางมาจากไหนจะเห็นขอเท็จจริงบาง

ประเด็นวาใชหรือไม เม่ือเห็นแลววานาสงสัย ตองรีบตั้งคําถามตอวามีที่มา

อยางไร เพื่อตอบคําถามในสิ่งที่สงสัย ทักษะเบื้องตนที่สําคัญของนักขาวคือ

การตัง้คําถาม หรอืที่เรยีกวา จมูกขาว คือสงสัยไวกอน 
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สรางความเสยีหายตอสังคมได เปนตน หรอืบางขาวที่มีโอกาสไดสัมภาษณผูที่

เกี่ยวของ และมีการระบุแหลงขาวชัดเจน ทีมงาน PPTV จึงจะดําเนินการถาย

ทําและออกขาวแจงประชาชนใหทราบ 

 

การนําเสนอเตือนภัยข่าวปลอม  
การนําเสนอขาวปลอมที่ตรวจสอบแลว จะนําเสนอผานรายการ 

ตาง ๆ เชน รายการ “ชัดกอนแชร” ซึ่งเปนกองบรรณาธิการเล็ก ๆ มี

จุดประสงคคือเม่ือมีขาวปลอมออกมา โปรดิวเซอร บรรณาธิการ และพิธีกร 

จะตองประมวลรวมกัน โปรดิวเซอรจะมีหนาที่ออกแบบการนําเสนอขาว 

ยกตัวอยางเชน เม่ือมีขาววาดื่มน้ํามะนาวสามารถรักษาโควิดได โปรดิวเซอร

จะตองคิดถึงกระบวนการการเลาขาวผานรายการโทรทัศน การลงพื้นที่

สัมภาษณชาวบานวาเช่ือถอืขาวนี้มากนอยแคไหน ถามีชาวบานเช่ือเกินครึ่งก็

นํามาเลาไดวาขาวนี้มีคนสวนใหญเช่ือ จากนั้นก็จะสัมภาษณแหลงขาวอื่น ๆ 

เชน กรมควบคุมโรค แพทยผูเช่ียวชาญดานระบบทางเดินหายใจ เปนตน และ

นําขอมูลที่ไดมาประมวลและทําเปนรายการขึ้นมา 
 

ตัวอย่างข่าวในรายการ ชัดก่อนแชร์ 

#ชัดกอนแชร | PM 2.5 ทําลายสมอง กระทบพัฒนาการเด็ก 

จริงหรือ? | PPTV HD 36 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  27 ตัวอยางภาพขาวในรายการ “ชัดกอนแชร” 
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ศ.พญ.จรุงจิตร งามไพบูลย กุมารเวชศาสตรดานโรคภูมิแพและ

ภูมิคุมกัน รพ.พญาไท 2 ใหขอมูลวา PM 2.5 ทําลายสมอง กระทบพัฒนาการ

เด็ก เปน “เรื่องจรงิ” เนื่องจากมีงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่อยูในพื้นที่ที่มี PM 2.5 

ในปรมิาณมากจะมีผลกับสมองและพัฒนาการของสมอง 

PM 2.5 เปนฝุนจ๋ิว ที่มีขนาดนอยกวา 2.5 ไมครอน เพราะฉะนั้นเวลา

ที่เขาไปในระบบทางเดินหายใจ จะเขาไปลึกถึงหลอดเลือดและกระจายไปสู

อวัยวะตาง ๆ ได จึงสามารถที่จะกระทบไปถึงสมองได ทําใหการพัฒนาและ

การเรยีนรูของเด็กชาลง 

 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

 
  

สถานโีทรทัศนไทยพีบเีอสมีขั้นตอนในการตรวจสอบขาวปลอม ดังนี้ 

ผูสื่อขาวตองใชความระมัดระวัง ตองหาขอเท็จจริงวาสิ่งที่เห็นจริงหรือไม 

นักขาวตองมีทักษะของการตรวจสอบที่มาของขอมูล ทักษะการตรวจสอบ

ขอมูล เชน เม่ือไดรับขอมูลหรอืพบเห็นอะไรมา ตองกลับไปที่ตนทางของขอมูล 

วาตนทางนัน้มาจากไหน เม่ือทราบวาตนทางมาจากไหนจะเห็นขอเท็จจริงบาง

ประเด็นวาใชหรือไม เม่ือเห็นแลววานาสงสัย ตองรีบตั้งคําถามตอวามีที่มา

อยางไร เพื่อตอบคําถามในสิ่งที่สงสัย ทักษะเบื้องตนที่สําคัญของนักขาวคือ

การตัง้คําถาม หรอืที่เรยีกวา จมูกขาว คือสงสัยไวกอน 

Fake News Fighter 
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โดยเฉพาะนักขาวสบืสวน จะมีแหลงขอมูล มีคนใหเบาะแสมากมาย

ทุกวัน เชน เบาะแสเรื่องการทุจริต เรื่องการพนัน เม่ือไดรับขอมูลแลวตอง

กลับไปดูวา ตนทางที่ใหขอมูลมานาเช่ือถือหรือไม หวังผลอยางหนึ่งอยางใด

หรอืไม หรอืตนทางที่ใหขอมูลมาเขามีขอขัดแยงกับฝายหนึ่งหรอืไมเพื่อจะบอก

วาอกีฝายหนึ่งไมด ีตรงนี้ นักขาวตองมีทักษะในการตรวจสอบไปที่ตนทางของ

ขอมูล 

เรื่องที่ถูกสอนตอกันมาของนักขาวสืบสวน คือ ไมควรเช่ือใคร ควร

เช่ือสิ่งที่พิสูจนไดเปนอันดับแรก แตตองฟงรอบดาน จะเช่ือหรือไมขึ้นอยูกับ

การพสิูจนความจรงิ รวมถงึเจตนาในการใหขอมูลวาตองการโจมตอีีกฝายหนึ่ง

หรอืไม บางที ผูใหขอมูลอาจจงใจใชงานขาวเปนเครื่องมือไปเลนงานอีกฝาย

หนึ่ง ซึ่งโดยธรรมชาตขิองมนุษยถาไมขัดแยงกันจะไมรองเรียน ทุกคนจะไมพูด

ความจริงในสิ่งที่ตนเองเสียประโยชน ทุกคนจะพูดในสิ่งที่ตนเองไดประโยชน

กอนเวลาใหขอมูล เม่ือทราบธรรมชาติตรงนี้แลวคอยตรวจสอบยอนหลัง ทุก

เรื่องมีคนไดประโยชนและเสยีประโยชนเสมอ  

แตบางเรื่อง เชน เรื่องทุจริตคอรรัปช่ัน เปนเรื่องคูขัดแยงสองฝายที่

ประมูลกัน แนนอน ผูเสียประโยชนที่ไมไดรับการประมูลจะรองเรียนกับผูที่

ตนเองพรอมจะใหขอมูล แลวนักขาวก็จะไดรับขอมูลชุดนี้ทั้งที่ทราบวาเขา

ขัดแยงกัน แตตองตรวจสอบวาสิ่งที่เขาใหขอมูลนัน้จรงิหรอืไม ถาจรงิ แลวเปน

ประโยชนกับสาธารณะดวย ตรงนี้เปนหนาที่สื่อที่ตองทํา แมวาฝายที่ใหขอมูล

จะเปนผูเสยีประโยชน แตสื่อไมไดทําเพื่อใหเขาไดรับประโยชน สื่อกําลังรักษา

ผลประโยชนของสังคม ตรงนี้เปนหนาที่สื่อ ขณะเดียวกันสื่อตองรักษา

ระยะหางกับคนใหขอมูลเชนกัน เพราะเขาคือแหลงขาว แตวาสื่อเห็นประโยชน

ของสังคมมากกวา จึงตองทําใหสังคมไดประโยชน ในสวนที่แหลงขาวได

ประโยชนหรอืไมสื่อตองคุยกับเขาตรง ๆ บางเรื่องแหลงขาวจะเขาใจวาสื่อทํา

เพื่อรักษาประโยชนสังคม ซึ่งเขารูแกใจอยูแลววาเขาจะเลนงานฝายตรงขามก็
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จริง แตก็รักษาประโยชนของสังคมไวได แตถาเจตนาเลนงานอีกฝายหนึ่ง

มากกวา ตรงนี้สื่อตองระมัดระวังในการนําเสนอ เพราะสื่อไมควรตกเปน

เครื่องมือของใคร ถาไมเกี่ยวของกับประโยชนของสังคมและสวนรวมจะไม

นําเสนอ จะไมมีการพูดถึงเรื่องสวนตัว สวนใหญของขอมูลที่รองเรียนมาจะ

เปนเรื่องจรงิ เพยีงแตตองแยกวาเรื่องไหนเปนเรื่องสวนตัว เรื่องไหนเปนเรื่อง

รักษาประโยชนสวนรวม 

 

การนําเสนอเตือนภัยข่าวปลอม  
สํานักขาวไทยพบีเีอสจะไมนําเสนอขาวปลอม แตจะนําเสนอ ‘ขาวที่

ถูกตรวจสอบวาปลอม’ กลาวคือ หากขาวนั้นไดรับแจงวาเปนขาวปลอม ก็จะ

ถูกหยบิมานําเสนอวาขาวนั้นปลอมอยางไร ซึ่งเปนการนําเสนอโดยปกติ แต

เกดิขึ้นไมบอยนัก เพราะทามกลางขาวปลอมมากมายที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดีย 

สํานักขาวไทยพบีีเอสจะเลอืกนําเสนอขาวที่ถูกตรวจสอบแลววาปลอมเฉพาะ

เรื่องที่มีผลกระทบตอประชาชนเทานั้น เชน ขาวเรื่องไวรัสโควิด เพราะหากมี

การสงตอขาวปลอมหรือขอมูลผิด ๆ จะสงผลใหประชาชนตื่นตระหนกหรือ

หวาดกลัวและเครียดเกินไปได โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ตามที่ขาว

ปลอมนําเสนอ สํานักขาวไทยพบีเีอสจึงเลอืกนําเสนอเปนกรณไีป โดยคํานึงถึง

ผลกระทบตอประชาชนเปนหลัก สวนการนําเสนอหรอืทําหนาที่ตรวจสอบขาว

ปลอมโดยตําแหนงหนาที่โดยตรงยังไมมี เพราะไทยพีบีเอสยังไมมีรายการที่

นําเสนอเรื่องนี้โดยเฉพาะ 
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โดยเฉพาะนักขาวสบืสวน จะมีแหลงขอมูล มีคนใหเบาะแสมากมาย

ทุกวัน เชน เบาะแสเรื่องการทุจริต เรื่องการพนัน เม่ือไดรับขอมูลแลวตอง

กลับไปดูวา ตนทางที่ใหขอมูลมานาเช่ือถือหรือไม หวังผลอยางหนึ่งอยางใด

หรอืไม หรอืตนทางที่ใหขอมูลมาเขามีขอขัดแยงกับฝายหนึ่งหรอืไมเพื่อจะบอก

วาอกีฝายหนึ่งไมด ีตรงนี้ นักขาวตองมีทักษะในการตรวจสอบไปที่ตนทางของ

ขอมูล 

เรื่องที่ถูกสอนตอกันมาของนักขาวสืบสวน คือ ไมควรเช่ือใคร ควร

เช่ือสิ่งที่พิสูจนไดเปนอันดับแรก แตตองฟงรอบดาน จะเช่ือหรือไมขึ้นอยูกับ

การพสิูจนความจรงิ รวมถงึเจตนาในการใหขอมูลวาตองการโจมตอีีกฝายหนึ่ง

หรอืไม บางที ผูใหขอมูลอาจจงใจใชงานขาวเปนเครื่องมือไปเลนงานอีกฝาย

หนึ่ง ซึ่งโดยธรรมชาตขิองมนุษยถาไมขัดแยงกันจะไมรองเรียน ทุกคนจะไมพูด

ความจริงในสิ่งที่ตนเองเสียประโยชน ทุกคนจะพูดในสิ่งที่ตนเองไดประโยชน

กอนเวลาใหขอมูล เม่ือทราบธรรมชาติตรงนี้แลวคอยตรวจสอบยอนหลัง ทุก

เรื่องมีคนไดประโยชนและเสยีประโยชนเสมอ  

แตบางเรื่อง เชน เรื่องทุจริตคอรรัปช่ัน เปนเรื่องคูขัดแยงสองฝายที่

ประมูลกัน แนนอน ผูเสียประโยชนที่ไมไดรับการประมูลจะรองเรียนกับผูที่

ตนเองพรอมจะใหขอมูล แลวนักขาวก็จะไดรับขอมูลชุดนี้ทั้งที่ทราบวาเขา

ขัดแยงกัน แตตองตรวจสอบวาสิ่งที่เขาใหขอมูลนัน้จรงิหรอืไม ถาจรงิ แลวเปน

ประโยชนกับสาธารณะดวย ตรงนี้เปนหนาที่สื่อที่ตองทํา แมวาฝายที่ใหขอมูล

จะเปนผูเสยีประโยชน แตสื่อไมไดทําเพื่อใหเขาไดรับประโยชน สื่อกําลังรักษา

ผลประโยชนของสังคม ตรงนี้เปนหนาที่สื่อ ขณะเดียวกันสื่อตองรักษา

ระยะหางกับคนใหขอมูลเชนกัน เพราะเขาคือแหลงขาว แตวาสื่อเห็นประโยชน

ของสังคมมากกวา จึงตองทําใหสังคมไดประโยชน ในสวนที่แหลงขาวได

ประโยชนหรอืไมสื่อตองคุยกับเขาตรง ๆ บางเรื่องแหลงขาวจะเขาใจวาสื่อทํา

เพื่อรักษาประโยชนสังคม ซึ่งเขารูแกใจอยูแลววาเขาจะเลนงานฝายตรงขามก็
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จริง แตก็รักษาประโยชนของสังคมไวได แตถาเจตนาเลนงานอีกฝายหนึ่ง

มากกวา ตรงนี้สื่อตองระมัดระวังในการนําเสนอ เพราะสื่อไมควรตกเปน

เครื่องมือของใคร ถาไมเกี่ยวของกับประโยชนของสังคมและสวนรวมจะไม

นําเสนอ จะไมมีการพูดถึงเรื่องสวนตัว สวนใหญของขอมูลที่รองเรียนมาจะ

เปนเรื่องจรงิ เพยีงแตตองแยกวาเรื่องไหนเปนเรื่องสวนตัว เรื่องไหนเปนเรื่อง

รักษาประโยชนสวนรวม 

 

การนําเสนอเตือนภัยข่าวปลอม  
สํานักขาวไทยพบีเีอสจะไมนําเสนอขาวปลอม แตจะนําเสนอ ‘ขาวที่

ถูกตรวจสอบวาปลอม’ กลาวคือ หากขาวนั้นไดรับแจงวาเปนขาวปลอม ก็จะ
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บทที�  

5 
Fake New Fighter 

Newsroom Simulator Game12 
 

 
 

บทนี้วาดวยกิจกรรมเกม FAKE NEWS FIGHTER ซึ่งเปนการจําลอง

หองขาวออนไลนทามกลางสถานการณขอมูลขาวสารทวมทน มีวัตถุประสงค

เพื่อใหเรยีนรูและทําความเขาใจกับบทบาทของนักตรวจสอบขอเท็จจริง หรือ 

                                            
12  บทนี้สามารถนําไปใชหรือประยุกตใชเพื่อเปนสือ่การสอนหรือการอบรมหัวขอ นักตรวจสอบ

ขอเท็จจริง (Fact Checker) กับการตรวจสอบขอเท็จจริง (Fact Checking)  
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Fact Checker ในหองขาว ไดเขาใจการเผชิญหนาและรับมือกับสถานการณที่

ใกลเคียงความจรงิ การจัดกจิกรรมในลกัษณะเกมจําลองสถานการณ ชวยให

ผูเขาอบรมเกิดความเขาใจสถานการณจริงมากยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนใน

ระยะยาวตอการผลตินักขาวที่มีคุณภาพและพรอมรับมือกับสถานการณขอมูล

ขาวสารที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม และโดยเฉพาะการเปน “หองทดลอง” 

จากผูรับสารในโลกออนไลนเปลี่ยนบทบาทเปนผูสงสาร  

  

 FAKE NEWS : อสูรร้ายตัวใหญ่ บนสังเวียนคนข่าว  

จากหลากหลายหลักฐานที่ ช้ีแนวโนมชัดเจนทั้งเชิงขอมูลและเชิง

ประจักษแลววา “ขาวปลอม” คือ ปญหาที่คนท่ัวโลกกําลังเผชิญและเดือดรอน 

สงผลใหบางสวนของ “แสงไฟ” จากมวลชน สองและช้ีไปที่ “สื่อมวลชน” ดวย

ความหวังวาบรรดา “คนขาว” และผูคนในวงการวารสารศาสตร จะเปนหนึ่งใน

เหลาอัศวินผูแกกลาที่กลาหาญจะตอกรและเอาชนะกับ “อสูรกาย” ตนนี้ ซึ่งดู

เหมือนจะมีจุดกําเนดิคลายกับในภาพยนตร ที่สัตวประหลาดและวายราย ถูก

ประกอบสรางมาจากผลแหงความบดิเบี้ยวโดยน้ํามือมนุษยนั่นเอง ดังนั้นในบท

นี้ เราจะนําทฤษฎียุทธวธิี มาสูการสูรบบนสังเวียนจรงิ 

การตอสูกับขาวปลอม แมจะตองใชทักษะทางวารสารศาสตรมา

เปนอาวุธและยุทธวิธีหลัก แตก็ไมเหมือนกับการฝกฝนเรียนรูเพื่อสื่อขาว

รายงานขาวโดยท่ัวไป สามารถจินตนาการหรือจําลองเหตุการณที่ เปน

ประโยชนตอการฝกฝนจนชํานาญไดไมซับซอน เพราะการตอสูกับขาวปลอม 

มีความจําเปนตองเขาใจเพิ่มเติมในกลไกและธรรมชาติของโลกแหงความบิด

เบี้ยวไรระเบยีบของขอมูลขาวสาร (information disorder) นําไปสูสภาวะขอมูล

ขาวสารทวมทนจนยากจะแยกวาสิ่งใดจรงิหรอืเท็จ (infodemic) 

 

113 
 

 ซึ่ง “พยาธสิภาพ” ทางสังคมนัน้แตกตางไปทั้งดานแหลงกําเนิด ตัว

สาร เนื้อหา การนําเสนอ ผูรับสาร เทคโนโลยี ไปจนถึงที่มาและความรุนแรง

กวางขวางของผลกระทบ 

นั่นจึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเราจําเปนตองประดิษฐคิดคน วิธีการ

ฝกฝน “วาที่คนขาว” ในรูปแบบใหม ที่จะเปนกลไกซึ่งสามารถถายทอดองค

ความรูและความเขาใจในการตอสูและรับมือกับขาวปลอมใหกับผูเขารวม

กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราเรียกวา Fake New Fighter: 

Newsroom Simulator Game 

Fake New Fighter: Newsroom Simulator Game เปนเกมการ

แขงขัน ที่จําลองสถานการณคับขันของสภาวะ Infodemic ซึ่งบุคลากร

ขาวตองรับมือกับการขับเคล่ือนการทําหนาที่ผูนําเสนอขาวภายใตการ

แขงขัน ทามกลางสถานการณที่อาจจะตองเผชิญกับขาวปลอมขอมูล

เท็จ ไปพรอม ๆ กัน 

สิ่งที่ผูอานจะไดอานในสวนนี้ คือ ภาพรวม เบื้องหลัง แนวคิด 

ตลอดจนรายละเอียดในภาคปฏิบัติ อันเกิดจากการสรางสรรคและถอด

บทเรยีนจากการจัดกจิกรรมจรงิ ซึ่งผูอานสามารถนําไปปรับประยุกตและตอ

ยอดใหเหมาะกับบรบิทหองเรยีน หรอืกลุมเปาหมายได 
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The Knight’s Tale | เส้นทางสู่อัศวิน ผู้พิชิต  
Fake News 
 

 หลังจากผูเขาอบรมเกดิความเขาใจในความสําคัญของบทบาท “นัก

ตรวจสอบขอเท็จจริง” หรือ “FACT CHECKER” แลว
13

 ก็มาถึงบททดสอบผู

พิชิต Fake News ในเกม “FAKE NEWS FIGHTER” หรือกิจกรรม “การจําลอง

หองขาว” ซึ่งผูเขาอบรมจะไดฝกทักษะการตรวจสอบขอเท็จจริง ภายใตการ

จําลองสถานการณเสมือนจริงของหองขาวออนไลนในยุคปจจุบัน ที่ มี

หลากหลายปจจัยทั้งภายในและภายนอกคอยกดดัน ดังแผนผังภาพรวมของ

เกมทัง้หมดดังตอไปนี้ 

 

 

                                            
13 อานเนื้อหาเร่ือง Fact Checker ในบทที่ 4 Fact Checker กับการตรวจสอบขาวปลอม 
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ภาพรวมเกม 
 จําลองสถานการณหองขาวของสํานักขาวออนไลนในการรับมือ

กับขาวปลอม 

 ใชเวลาเตรยีมตัวทําความเขาใจเกม 90 นาที ใชเวลาเลนเกม 90 

นาท ี

 สรุปผลถอดบทเรยีน 90 นาที 

 ประกาศผลคะแนนรวม และมอบรางวัล 30 นาท ี

 

สํานักวชิา/แหล่งเรียนรู้ 
การจําลองหองขาวในเกม “FAKE NEWS FIGHTER” ผูจัดกิจกรรม

จําเปนตองเตรียมขาว หรือขอมูลจํานวนหนึ่งสําหรับปลอยเขาสูหองขาว

จําลอง รวมไปถงึเตรียมจัดทําโปรแกรมสําหรับเก็บคะแนน รวมคะแนน และ

ประมวลผล ใหเสร็จสิ้นกอนการเริ่มเกม โดยสามารถดาวนโหลดไฟล 

template ตาง ๆ ไดที่นี ่http://fakenewsfighter.sure.guru 

 

1. Template #1 ศูนยรวมแหลงขาวตนแบบ 

2. Template #2 ผลคะแนนและการประมวลผล 

 

หลังจากนี้จะเขาสูการเตรยีมความพรอมของอุปกรณ เครื่องมือ และ

ผูจัดกจิกรรมตอไป 
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ผูจัดกจิกรรมตอไป 
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 Coach’s Note | บันทึกครูฝ�กอัศวิน 

เม่ือผูจัดกจิกรรมไดเขาใจภาพรวมและมีเครื่องมือในการจัดทําเกม

เบื้องตนแลว ก็ไดเวลาเช็กความพรอมกอนเขาสูกระบวนการทําเกม “FAKE 

NEWS FIGHTER” ตัง้แตการเตรยีมเกมไปจนถงึการประกาศผล ดังตอไปนี้ 

 

 สถานที� 
 หองประชุมที่สามารถจัดโตะใหผูเขารวมกิจกรรมแบงเปนกลุม 

กลุมละ 6 คนได โตะและเกาอี้ควรมีความยืดหยุนในการจัดวาง

ใหเหมาะสมกับการทํางานกลุมของแตละกลุม 

 ทุกกลุมสามารถมองไปที่จุดศูนยกลางเดยีวกันไดเม่ือจําเปน เชน 

ผูบรรยาย หรอื จอภาพ 

 ภายในหองควรมีแสงสวางเพยีงพอ 

 มีระบบไฟฟาเพื่อใหแตละกลุมเสยีบปลั๊กคอมพวิเตอรได 

 มีอนิเทอรเน็ตไรสายที่สามารถใชงานไดโดยสะดวกและรวดเร็ว 

สามารถดาวนโหลดและอัปโหลดคลปิวิดโีอไดโดยไมลาชา 

 

 อุปกรณ์ 
 ผู เขาอบรม จําเปนตองนําคอมพิวเตอรสวนบุคคลมาดวย 

โดยเฉพาะผูที่จะสามารถทําหนาที่ผลติช้ินงาน 

 ผูจัดกิจกรรม จําเปนตองมีอุปกรณฉายภาพขึ้นจอขนาดใหญ

อยางนอย 1 ระบบ เชน โปรเจกเตอร หรือโทรทัศนขนาดใหญ ที่

ทุกคนสามารถมองมาแลวเห็นไดอยางชัดเจน และตั้งอยูใกลมาก

พอ 
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 ผูจัดกจิกรรม จําเปนตองมีระบบเสียงที่มีไมโครโฟน ไมต่ํากวา 4 

ตัวที่ใชงานไดพรอมกัน รวมทัง้มีระบบเสียงที่เช่ือมตอขยายเสียง

จากคอมพวิเตอรไดอยางนอย 1 เครื่อง 

 ผูจัดกจิกรรม จําเปนตองมีคอมพวิเตอรอยางนอย 2 เครื่อง 

 ผูจัดกิจกรรม จัดเตรียมรางวัลสําหรับผูเขารวมการแขงขันเกม 

ตามจํานวนกลุม และตามจํานวนคน 

 

 การเตรียมการทางดิจิทัล 
1)  เปดหองในแพลตฟอรม DISCORD พรอมสราง QR CODE เพื่อ

เขารวมหอง 

2)  เปดกลุม LINE Open Chat สําหรับการอบรมครัง้นัน้ 

3)  สไลดนําเสนอ อธบิายกตกิาการเลนเกม 

4)  เนื้อหาขาวสําหรับใชในเกม (สามารถ log in เขาใชขอมูลกลาง

ไดจาก Template #1 ศูนยรวมแหลงขาวตนแบบ) 

5)  แบบฟอรมเพื่อเก็บขอมูลการเลนเกมและประเมินผลคะแนน 

(สามารถ log in เขาใชขอมูลกลางไดจาก... Template #2) 

 

 บุคลากรผู้จัดกิจกรรม 
ควรมี 2-3 คนเปนอยางนอย เพื่อแบงกันทําหนาที่ดังนี้ 

1)  ผูควบคุมเกม ดูแลภาพรวมในเกมใหเปนไปอยางราบรื่นและ

สนุกสนาน 

2)  ผูควบคุมเวลาและเนื้อหาขาว ทําหนาที่สงขอมูลขาวกระจายให

ผูเขาแขงขัน และคอยขานเวลาสรางแรงกดดันดานเวลา 

3)  ผูดูแลระบบ เสียงประกอบ เก็บขอ มูลเกม และจัดการ

ระบบสื่อสาร 
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 Coach’s Note | บันทึกครูฝ�กอัศวิน 
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โดยเฉพาะผูที่จะสามารถทําหนาที่ผลติช้ินงาน 

 ผูจัดกิจกรรม จําเปนตองมีอุปกรณฉายภาพขึ้นจอขนาดใหญ

อยางนอย 1 ระบบ เชน โปรเจกเตอร หรือโทรทัศนขนาดใหญ ที่

ทุกคนสามารถมองมาแลวเห็นไดอยางชัดเจน และตั้งอยูใกลมาก
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 ผูจัดกจิกรรม จําเปนตองมีระบบเสียงที่มีไมโครโฟน ไมต่ํากวา 4 
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เขารวมหอง 

2)  เปดกลุม LINE Open Chat สําหรับการอบรมครัง้นัน้ 
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5)  แบบฟอรมเพื่อเก็บขอมูลการเลนเกมและประเมินผลคะแนน 

(สามารถ log in เขาใชขอมูลกลางไดจาก... Template #2) 

 

 บุคลากรผู้จัดกิจกรรม 
ควรมี 2-3 คนเปนอยางนอย เพื่อแบงกันทําหนาที่ดังนี้ 

1)  ผูควบคุมเกม ดูแลภาพรวมในเกมใหเปนไปอยางราบรื่นและ
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2)  ผูควบคุมเวลาและเนื้อหาขาว ทําหนาที่สงขอมูลขาวกระจายให

ผูเขาแขงขัน และคอยขานเวลาสรางแรงกดดันดานเวลา 

3)  ผูดูแลระบบ เสียงประกอบ เก็บขอ มูลเกม และจัดการ
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4)  ผูทําหนาที่เปน “ชาวเน็ต” บนโลกออนไลน ทําหนาที่สราง

กระแสตติงิ ลอเลียน บุลลี่ ในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นจริงบน

โลกออนไลน 

5)  ผูทําหนาที่เปน “แหลงขาว” หรอื OPERATOR  

6)  ผูทําหนาที่เปน “นักวิจารณ” หรอื OBSERVER  

7)  ผูเปนสํานักขาวคูแขง ทําหนาที่เปนนักขาว 

8)  ผูชวยเบ็ดเตล็ด คอยสังเกต อํานวยความสะดวกใหการจัดเกม

เปนไปอยางราบรื่น 

 

 หลักสําคัญของการจัดเกม 
 “ความลับ” คือ เคล็ดลับความสนุก และชวยใหการจัดการเกมมี

ความเปนธรรมในระหวางผูเลน และชวยควบคุมตัวแปรนําเขาได

คอนขางด ีจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่การบอกเลาและอธิบายสิ่ง

ใด ๆ เกี่ยวกับเกม จะตองเปนไปตามลําดับขั้นตอน ไมควรใหผู

เลนรูกอนในเวลาที่ยังไมเหมาะสม ซึ่งจะลดความสนุกตื่นเตน

ของเกม 

 “ระบบภาพที่ดี” ทั้งการออกแบบที่สวยงาม และระบบภาพที่

มองเห็นไดชัดเจน จะชวยใหเกมมีความรูสึกตื่นเตนและเกิด

คุณคาและมูลคาเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลใหผูเลนเกมซึ่งมาจากสายงาน

การสรางสรรค จะเกิดทัศนคติที่ดีตอผู จัดกิจกรรมและตัว

กจิกรรม 

 “ระบบเสียงที่ดี” และการเปดเพลงหรือเสียงที่เหมาะสม ใน

จังหวะเวลาที่ เหมาะสม จะเอื้อใหการสรางบรรยากาศที่

สนุกสนานตื่นเตนเกดิขึ้นไดงายกวา 

 

123 
 

 “กตกิาที่ชัดเจน” ควรวางแผนและใหความสําคัญกับการช้ีแจง

กติกาและการตัดสินคะแนนแพชนะ ใหผูเลนทุกคนเกิดความ

เขาใจสูงสุด เพื่อใหเม่ือเริ่มเลนเกมแลวจะมีความสนุกสนาน

ตื่นเตน ตัดสินใจในขั้นตอนตาง ๆ ของเกมไดอยางเขาใจ โดย

ปราศจากขอสงสัยในกตกิาหรอืการตัดสนิ 

 “ทําใหผูเลนรูสึกเปนสวนหนึ่งของเกม” หรือแนวคิดแบบ 

Immersive โดยใชสื่อผสม และการจัดวางลําดับของเสนทาง

ประสบการณผูเลน (User Journey) อยางละเอยีดรอบคอบ 

 

 ลําดับเหตุการณ์ที�เกี�ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเกม 
แบงเปน 7 ขัน้ตอน ไดแก 

1. การเตรยีมตัวลวงหนา 

2. กอนเริ่มกจิกรรมโดยภาพรวม (วันกอนวันจัดกจิกรรมจรงิ) 

3. สิ่งที่จําเปนตองดําเนินการตั้งแตชวงการบรรยาย 

4. กจิกรรมเกม 

5. กจิกรรมถอดบทเรยีน 

6. การประมวลผลคะแนน 

7. กจิกรรมประกาศผลคะแนนและพธิมีอบรางวัล 

 

โดยในบทนี้จะลงรายละเอยีดในขัน้ตอนที่ 1 – 3 สวนขัน้ตอนที่ 4 เปน

ตนไป จะอธบิายตอในสวนของGame: FAKE NEWS FIGHTER 

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมตัวลวงหนา 

1.  ผูจัด ยนืยันกับผูใหบรกิารสถานที่วาสามารถดําเนินการไดตาม

ขัน้ตอนที่ 2 

2.  ผูจัด เตรยีมรวบรวมเนื้อหาขาวที่จะใชในเกม 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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4)  ผูทําหนาที่เปน “ชาวเน็ต” บนโลกออนไลน ทําหนาที่สราง

กระแสตติงิ ลอเลียน บุลลี่ ในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นจริงบน

โลกออนไลน 

5)  ผูทําหนาที่เปน “แหลงขาว” หรอื OPERATOR  

6)  ผูทําหนาที่เปน “นักวิจารณ” หรอื OBSERVER  

7)  ผูเปนสํานักขาวคูแขง ทําหนาที่เปนนักขาว 

8)  ผูชวยเบ็ดเตล็ด คอยสังเกต อํานวยความสะดวกใหการจัดเกม

เปนไปอยางราบรื่น 

 

 หลักสําคัญของการจัดเกม 
 “ความลับ” คือ เคล็ดลับความสนุก และชวยใหการจัดการเกมมี

ความเปนธรรมในระหวางผูเลน และชวยควบคุมตัวแปรนําเขาได

คอนขางด ีจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่การบอกเลาและอธิบายสิ่ง

ใด ๆ เกี่ยวกับเกม จะตองเปนไปตามลําดับขั้นตอน ไมควรใหผู

เลนรูกอนในเวลาที่ยังไมเหมาะสม ซึ่งจะลดความสนุกตื่นเตน

ของเกม 

 “ระบบภาพที่ดี” ทั้งการออกแบบที่สวยงาม และระบบภาพที่

มองเห็นไดชัดเจน จะชวยใหเกมมีความรูสึกตื่นเตนและเกิด

คุณคาและมูลคาเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลใหผูเลนเกมซึ่งมาจากสายงาน

การสรางสรรค จะเกิดทัศนคติที่ดีตอผู จัดกิจกรรมและตัว

กจิกรรม 

 “ระบบเสียงที่ดี” และการเปดเพลงหรือเสียงที่เหมาะสม ใน

จังหวะเวลาที่ เหมาะสม จะเอื้อใหการสรางบรรยากาศที่

สนุกสนานตื่นเตนเกดิขึ้นไดงายกวา 
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 “กตกิาที่ชัดเจน” ควรวางแผนและใหความสําคัญกับการช้ีแจง

กติกาและการตัดสินคะแนนแพชนะ ใหผูเลนทุกคนเกิดความ

เขาใจสูงสุด เพื่อใหเม่ือเริ่มเลนเกมแลวจะมีความสนุกสนาน

ตื่นเตน ตัดสินใจในขั้นตอนตาง ๆ ของเกมไดอยางเขาใจ โดย

ปราศจากขอสงสัยในกตกิาหรอืการตัดสนิ 

 “ทําใหผูเลนรูสึกเปนสวนหนึ่งของเกม” หรือแนวคิดแบบ 

Immersive โดยใชสื่อผสม และการจัดวางลําดับของเสนทาง

ประสบการณผูเลน (User Journey) อยางละเอยีดรอบคอบ 

 

 ลําดับเหตุการณ์ที�เกี�ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเกม 
แบงเปน 7 ขัน้ตอน ไดแก 

1. การเตรยีมตัวลวงหนา 

2. กอนเริ่มกจิกรรมโดยภาพรวม (วันกอนวันจัดกจิกรรมจรงิ) 

3. สิ่งที่จําเปนตองดําเนินการตั้งแตชวงการบรรยาย 

4. กจิกรรมเกม 

5. กจิกรรมถอดบทเรยีน 

6. การประมวลผลคะแนน 

7. กจิกรรมประกาศผลคะแนนและพธิมีอบรางวัล 

 

โดยในบทนี้จะลงรายละเอยีดในขัน้ตอนที่ 1 – 3 สวนขัน้ตอนที่ 4 เปน

ตนไป จะอธบิายตอในสวนของGame: FAKE NEWS FIGHTER 

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมตัวลวงหนา 

1.  ผูจัด ยนืยันกับผูใหบรกิารสถานที่วาสามารถดําเนินการไดตาม

ขัน้ตอนที่ 2 

2.  ผูจัด เตรยีมรวบรวมเนื้อหาขาวที่จะใชในเกม 

Fake News Fighter 
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3.  ผูจัด เตรยีมของรางวัลสําหรับมอบใหกับผูเลน 

4.  ผูจัด เตรยีมสรุปกตกิาเกม เกณฑการใหคะแนน 

5.  ผูจัด เตรยีมเนื้อหาเพลงประกอบ 

6.  ผูจัด เตรียมระบบการจัดเก็บและคํานวณคะแนนเพื่อการ

ประมวลผล 

7.  ผูจัด เตรียมสไลดการนําเสนออธิบายกติกา ตลอดจนการ

ประกาศผลรางวัล 

8.  ผูจัด ประสานงานกับผูเขารวมกิจกรรม ใหจัดเตรียมอุปกรณ

คอมพวิเตอรสวนตัวมาดวย 

9.  ผูจัด จัดเตรยีมกลุม DISCORD และกลุม LINE OpenChat พรอม 

QR Code ใหพรอม 

ข้ันตอนที่ 2 กอนเริ่มกิจกรรมโดยภาพรวม (วันกอนวันจัด

กจิกรรมจริง) 

1.  ผูจัด ตรวจสอบรูปแบบหอง สถานที่จัดวางอุปกรณ การจัดโตะ

ทัง้ของผูเลนและผูจัด รวมทัง้อุปกรณที่เกี่ยวของ เชน ระบบภาพ 

ระบบเสยีง 

2.  ผูจัด ศึกษาพื้นภูมิของผู เขารวมกิจกรรม และวางแผนเพื่อ

กําหนดจํานวนการแบงกลุมยอย ซึ่งจะเช่ือมโยงกับการเตรียม

อุปกรณและเตรยีมขนาดหอง รวมทัง้อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

3. ผูจัด ประชุมสรุปลําดับกิจกรรมรวมกัน เพื่อซักซอมความเขาใจ

และบทบาทของแตละคน 

4. ผูควบคุมเกม ซักซอมลําดับการสื่อสารกติกาใหเขาใจงาย เกิด

ความรูสกึสนุก ทาทาย 

5. ผูควบคุมเกม เตรียมขาวตัวอยาง โดยนําขาวจริงมาปรับให

กลายเปนขาวคลาดเคลื่อนในจุดตาง ๆ 
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6. ผูควบคุมเกม สรุปเกณฑการใหคะแนนทั้งเชิงปริมาณ และเชิง

คุณภาพ 

7. ผูจัด สรุปเนื้อหาที่จะเปนขาวภายในเกม 

8. ผูจัด เตรียมระบบการจัดเก็บคะแนน เพื่อประมวลผลอยาง

ครบถวน 

9. ผูจัด ที่ ทําหนาที่ “ชาวเน็ต” และ “ผูปลอยขาว” เขาสู  LINE 

OpenChat และ DISCORD 

10. ศรข.ทําความเขาใจเนื้อหาขาว เรื่องใดจริงหรือไมจริง หรือควร

ตอบคําถามอยางไรกรณถีูกสัมภาษณ 

 

ข้ันตอนที่ 3 ส่ิงที่จําเปนตองดําเนินการตั้งแตชวงการบรรยาย 

กอนเขาสูชวงการเลนเกม 

1. เขา DISCORD - ใหผูเลนเขาใชงานแอป DISCORD โดยใหสแกน

โคดเพื่อ เขารวม ซึ่งทําอยางเปนธรรมชาติ และไมบอกวา

เกี่ยวของกับเกมอยางไร แตใหเขาใชงานครบตัง้แตชวงเชา โดยผู

ที่เขาสู DISCORD แลว ใหลองใชงาน เชน กําหนดใหเขียนแนะนํา

ตัวเขามา 

2. รูตําแหนงและทักษะ – ผูจัด จําเปนตองรูจักทักษะของผูเขารวม

อบรมแตละคน เพื่อใหเปนประโยชนตอการจัดกลุมตั้งเปนหอง

ขาว ซึ่งจะมีตําแหนงตาง ๆ ที่ เกี่ยวของอยางครบถวน เชน 

บรรณาธิการ นักขาว นักตรวจสอบขอเท็จจริง กราฟก ตัดตอ 

ฯลฯ โดยหลังจากการบรรยายถงึความจําเปนของการตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิและแกปญหาขาวปลอมแลว ผูจัดอาจจะใหผูเขารวม

อบรม แนะนําตัวพรอมตําแหนงที่ตนอยากเปนในหองขาว

Fake News Fighter 
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3.  ผูจัด เตรยีมของรางวัลสําหรับมอบใหกับผูเลน 

4.  ผูจัด เตรยีมสรุปกตกิาเกม เกณฑการใหคะแนน 

5.  ผูจัด เตรยีมเนื้อหาเพลงประกอบ 

6.  ผูจัด เตรียมระบบการจัดเก็บและคํานวณคะแนนเพื่อการ

ประมวลผล 

7.  ผูจัด เตรียมสไลดการนําเสนออธิบายกติกา ตลอดจนการ

ประกาศผลรางวัล 

8.  ผูจัด ประสานงานกับผูเขารวมกิจกรรม ใหจัดเตรียมอุปกรณ

คอมพวิเตอรสวนตัวมาดวย 

9.  ผูจัด จัดเตรยีมกลุม DISCORD และกลุม LINE OpenChat พรอม 

QR Code ใหพรอม 

ข้ันตอนที่ 2 กอนเริ่มกิจกรรมโดยภาพรวม (วันกอนวันจัด

กจิกรรมจริง) 

1.  ผูจัด ตรวจสอบรูปแบบหอง สถานที่จัดวางอุปกรณ การจัดโตะ

ทัง้ของผูเลนและผูจัด รวมทัง้อุปกรณที่เกี่ยวของ เชน ระบบภาพ 

ระบบเสยีง 

2.  ผูจัด ศึกษาพื้นภูมิของผู เขารวมกิจกรรม และวางแผนเพื่อ

กําหนดจํานวนการแบงกลุมยอย ซึ่งจะเช่ือมโยงกับการเตรียม

อุปกรณและเตรยีมขนาดหอง รวมทัง้อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

3. ผูจัด ประชุมสรุปลําดับกิจกรรมรวมกัน เพื่อซักซอมความเขาใจ

และบทบาทของแตละคน 

4. ผูควบคุมเกม ซักซอมลําดับการสื่อสารกติกาใหเขาใจงาย เกิด

ความรูสกึสนุก ทาทาย 

5. ผูควบคุมเกม เตรียมขาวตัวอยาง โดยนําขาวจริงมาปรับให

กลายเปนขาวคลาดเคลื่อนในจุดตาง ๆ 
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6. ผูควบคุมเกม สรุปเกณฑการใหคะแนนทั้งเชิงปริมาณ และเชิง

คุณภาพ 

7. ผูจัด สรุปเนื้อหาที่จะเปนขาวภายในเกม 

8. ผูจัด เตรียมระบบการจัดเก็บคะแนน เพื่อประมวลผลอยาง

ครบถวน 

9. ผูจัด ที่ ทําหนาที่ “ชาวเน็ต” และ “ผูปลอยขาว” เขาสู  LINE 

OpenChat และ DISCORD 

10. ศรข.ทําความเขาใจเนื้อหาขาว เรื่องใดจริงหรือไมจริง หรือควร

ตอบคําถามอยางไรกรณถีูกสัมภาษณ 

 

ข้ันตอนที่ 3 ส่ิงที่จําเปนตองดําเนินการตั้งแตชวงการบรรยาย 

กอนเขาสูชวงการเลนเกม 

1. เขา DISCORD - ใหผูเลนเขาใชงานแอป DISCORD โดยใหสแกน

โคดเพื่อ เขารวม ซึ่งทําอยางเปนธรรมชาติ และไมบอกวา

เกี่ยวของกับเกมอยางไร แตใหเขาใชงานครบตัง้แตชวงเชา โดยผู

ที่เขาสู DISCORD แลว ใหลองใชงาน เชน กําหนดใหเขียนแนะนํา

ตัวเขามา 

2. รูตําแหนงและทักษะ – ผูจัด จําเปนตองรูจักทักษะของผูเขารวม

อบรมแตละคน เพื่อใหเปนประโยชนตอการจัดกลุมตั้งเปนหอง

ขาว ซึ่งจะมีตําแหนงตาง ๆ ที่ เกี่ยวของอยางครบถวน เชน 

บรรณาธิการ นักขาว นักตรวจสอบขอเท็จจริง กราฟก ตัดตอ 

ฯลฯ โดยหลังจากการบรรยายถงึความจําเปนของการตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิและแกปญหาขาวปลอมแลว ผูจัดอาจจะใหผูเขารวม

อบรม แนะนําตัวพรอมตําแหนงที่ตนอยากเปนในหองขาว
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ออนไลน ซึ่งวิธีการแนะนําตัวจะขึ้นอยูกับเวลาที่ มีในการจัด

กจิกรรม 

3. จัดกลุมใหมคละ – เนนความหลากหลายของสมาชิกในกลุม 

เพื่อใหเกิดความเทาเทียมในการเลนเกมทุกกลุม และใหผูเขา

อบรมไดเรยีนรูจากผูที่ไมเคยทํางานดวยกันมากอน อันเปนทักษะ

สําคัญในการเขาสูวัยทํางานเชนเดยีวกัน 

4. รักษาความลับ - ยังจําเปนตองรักษาความลับเกี่ยวกับเกมไวให

มากที่สุด โดยในขั้นนี้ แมจะมีการแบงกลุมตามตําแหนงตาง ๆ 

อยางชัดเจนแลว ก็ยังไมควรบอกวาจะเกดิอะไรขึ้นในการเลนเกม 

โดยอาจจะใชขอบเขตของขอมูลเพียงวาเปนการ “จัดกลุมใหม 

เพื่อเลนเกม” “พวกคุณจะตองทํางานดวยกันในกลุม” เทานั้น 

โดยไมมีการอธบิายสาเหตุใด ๆ ของการจัดกลุม 

5. ใหเวลากลุมไดสนทนา – ควรจัดเวลาใหกลุมที่เพิ่งรวมตัวกัน

ใหม ไดเกดิการพูดคุยแนะนําตัวอยางเปนธรรมชาติ เชน การให

พักรับประทานอาหารวาง หรือการรับประทานอาหารกลางวัน

เปนกลุม โดยแนะนําใหกลุมใหมที่เพิ่งรวมตัว ไดทําความรูจักกัน

และกันใหไดมากที่สุด 

6. จัดคนลงกลุมใน DISCORD – ใหแตละคนพมิพแจงเลขกลุมของ

ตนเองเขาไปใน DISCORD และผูจัด จะดําเนนิการสรางกลุมยอย 

และนําแตละคนเขาสูกลุม DISCORD ยอยนั้น โดยมีประเด็น

สําคัญที่แจงใหทุกคนทราบคือ “เราจะสรางหองลับสําหรับการ

ทํางานของแตละกลุม ซึ่งคนจากกลุมอื่นจะเขาไปดูไมได” 
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ทําความรูจักกับเครื่องมือที่จะเปนผูชวยในการจัดกจิกรรมของคุณ 

หนึ่งในหัวใจของการแขงขัน คือ ความรูสึกตื่นเตนสนุกสนาน และหัวใจ

ของความสนุกสนาน อยูที่กติกาและการตัดสินที่ชัดเจน ซึ่งแมการคํานวณ

คะแนนเพื่อตัดสินนั้น จะสามารถทําไดดวยวิธีการคํานวณท่ัวไปบนกระดาษ 

แตการใช เ ครื่อ งมือทุนแรงอย างระบบตารางคํานวณ ก็จะชวย เพิ่ ม

ประสทิธภิาพและความถูกตองแมนยําไดมากขึ้น 

สิ่งที่จะกลาวถงึในสวนนี้ มาจากเครื่องมือที่เราไดพัฒนาขึ้นใชจริงในการ

แขงขัน ซึ่งทานสามารถดาวนโหลดตารางสําเร็จรูป เพื่อไปเปนแมแบบตอยอด

สําหรับใชในการคํานวณตัดสนิคะแนนของทานตอไป 

 

ดาวนโหลดไดที่ http://fakenewsfighter.sure.guru 

1. Template #1 ตารางแหลงขาว 

ผูจัดกจิกรรมสามารถเขาใชตารางแหลงขาว ที่มีการรวบรวมขอมูล 

แหลงขาว และคําเฉลยไดจาก QR Code หรอืลงิก ดังตอไปนี้ 

2. Template #2 ตารางลงคะแนน 

ผูจัดกจิกรรมสามารถเขาใชตารางลงคะแนน เพื่อใชประมวลผล จาก 

QR Code หรอืลงิก ดังตอไปนี้ 
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ออนไลน ซึ่งวิธีการแนะนําตัวจะขึ้นอยูกับเวลาที่ มีในการจัด

กจิกรรม 

3. จัดกลุมใหมคละ – เนนความหลากหลายของสมาชิกในกลุม 

เพื่อใหเกิดความเทาเทียมในการเลนเกมทุกกลุม และใหผูเขา

อบรมไดเรยีนรูจากผูที่ไมเคยทํางานดวยกันมากอน อันเปนทักษะ

สําคัญในการเขาสูวัยทํางานเชนเดยีวกัน 

4. รักษาความลับ - ยังจําเปนตองรักษาความลับเกี่ยวกับเกมไวให

มากที่สุด โดยในขั้นนี้ แมจะมีการแบงกลุมตามตําแหนงตาง ๆ 

อยางชัดเจนแลว ก็ยังไมควรบอกวาจะเกดิอะไรขึ้นในการเลนเกม 

โดยอาจจะใชขอบเขตของขอมูลเพียงวาเปนการ “จัดกลุมใหม 

เพื่อเลนเกม” “พวกคุณจะตองทํางานดวยกันในกลุม” เทานั้น 

โดยไมมีการอธบิายสาเหตุใด ๆ ของการจัดกลุม 

5. ใหเวลากลุมไดสนทนา – ควรจัดเวลาใหกลุมที่เพิ่งรวมตัวกัน

ใหม ไดเกดิการพูดคุยแนะนําตัวอยางเปนธรรมชาติ เชน การให

พักรับประทานอาหารวาง หรือการรับประทานอาหารกลางวัน

เปนกลุม โดยแนะนําใหกลุมใหมที่เพิ่งรวมตัว ไดทําความรูจักกัน

และกันใหไดมากที่สุด 

6. จัดคนลงกลุมใน DISCORD – ใหแตละคนพมิพแจงเลขกลุมของ

ตนเองเขาไปใน DISCORD และผูจัด จะดําเนนิการสรางกลุมยอย 

และนําแตละคนเขาสูกลุม DISCORD ยอยนั้น โดยมีประเด็น

สําคัญที่แจงใหทุกคนทราบคือ “เราจะสรางหองลับสําหรับการ

ทํางานของแตละกลุม ซึ่งคนจากกลุมอื่นจะเขาไปดูไมได” 
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ทําความรูจักกับเครื่องมือที่จะเปนผูชวยในการจัดกจิกรรมของคุณ 

หนึ่งในหัวใจของการแขงขัน คือ ความรูสึกตื่นเตนสนุกสนาน และหัวใจ

ของความสนุกสนาน อยูที่กติกาและการตัดสินที่ชัดเจน ซึ่งแมการคํานวณ

คะแนนเพื่อตัดสินนั้น จะสามารถทําไดดวยวิธีการคํานวณท่ัวไปบนกระดาษ 

แตการใช เ ครื่อ งมือทุนแรงอย างระบบตารางคํานวณ ก็จะชวย เพิ่ ม

ประสทิธภิาพและความถูกตองแมนยําไดมากขึ้น 

สิ่งที่จะกลาวถงึในสวนนี้ มาจากเครื่องมือที่เราไดพัฒนาขึ้นใชจริงในการ

แขงขัน ซึ่งทานสามารถดาวนโหลดตารางสําเร็จรูป เพื่อไปเปนแมแบบตอยอด

สําหรับใชในการคํานวณตัดสนิคะแนนของทานตอไป 

 

ดาวนโหลดไดที่ http://fakenewsfighter.sure.guru 

1. Template #1 ตารางแหลงขาว 

ผูจัดกจิกรรมสามารถเขาใชตารางแหลงขาว ที่มีการรวบรวมขอมูล 

แหลงขาว และคําเฉลยไดจาก QR Code หรอืลงิก ดังตอไปนี้ 

2. Template #2 ตารางลงคะแนน 

ผูจัดกจิกรรมสามารถเขาใชตารางลงคะแนน เพื่อใชประมวลผล จาก 

QR Code หรอืลงิก ดังตอไปนี้ 
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วิธีการใชตารางลงคะแนน 

 

 
 

ภาพท่ี 29 ภาพรวมของตารางคํานวณคะแนนและสวนตาง ๆ ของตาราง 

 

สวนสําคัญของตารางคํานวณคะแนน ประกอบดวย (ตามตัวอักษร

ในภาพ)  

A : ช่ือสํานักขาว และคะแนนรวมดานความถูกตองของขาว  

B : รายช่ือขาว / คะแนนความรวดเร็วของการนําเสนอขาวแบงตาม

ขาวและสํานักขาว  

C : สวนของการลงคะแนนความถูกตองของขาว  

D : สวนแสดงผลคะแนนรวม (ความถูกตอง และความรวดเร็ว) 

 

ข้ันตอนการลงคะแนนเพื่อคํานวณ  

1. เพิ่มช่ือสํานักขาวในหัวตารางคํานวณคะแนน ( ชอง C1, D1, E1, 

F1, G1, H1, I1,) ตามจํานวนสํานักขาว 

 

 

129 
 

 
 

2. เพิ่มรายช่ือขาวที่เตรียมไว ในชองสําน้ําเงิน ตามลําดับขาวที่

เผยแพรในเกม  

3. ลงคะแนนความรวดเร็วในการนําเสนอ ตามช่ือสํานักขาวบนหัว

ตาราง และตามประเด็นขาวในชองสนี้ําเงิน ดวยเกณฑดังนี้  

1. สํานักขาวที่นําเสนอเปนลําดับที่ 1 = 1 คะแนน  

2. “-----------------------------” 2 = 0.75 คะแนน  

3. “-----------------------------” 3 = 0.5 คะแนน  

4. “-----------------------------” 4 = 0.25 คะแนน  

5. “-----------------------------” 5 = 0.1 คะแนน  

6. “-----------------------------” 6 = 0.05 คะแนน  

7. “-----------------------------” 7 = 0.01 คะแนน 
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วิธีการใชตารางลงคะแนน 

 

 
 

ภาพท่ี 29 ภาพรวมของตารางคํานวณคะแนนและสวนตาง ๆ ของตาราง 

 

สวนสําคัญของตารางคํานวณคะแนน ประกอบดวย (ตามตัวอักษร

ในภาพ)  

A : ช่ือสํานักขาว และคะแนนรวมดานความถูกตองของขาว  

B : รายช่ือขาว / คะแนนความรวดเร็วของการนําเสนอขาวแบงตาม

ขาวและสํานักขาว  

C : สวนของการลงคะแนนความถูกตองของขาว  

D : สวนแสดงผลคะแนนรวม (ความถูกตอง และความรวดเร็ว) 

 

ข้ันตอนการลงคะแนนเพื่อคํานวณ  

1. เพิ่มช่ือสํานักขาวในหัวตารางคํานวณคะแนน ( ชอง C1, D1, E1, 

F1, G1, H1, I1,) ตามจํานวนสํานักขาว 
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2. เพิ่มรายช่ือขาวที่เตรียมไว ในชองสําน้ําเงิน ตามลําดับขาวที่

เผยแพรในเกม  

3. ลงคะแนนความรวดเร็วในการนําเสนอ ตามช่ือสํานักขาวบนหัว

ตาราง และตามประเด็นขาวในชองสนี้ําเงิน ดวยเกณฑดังนี้  

1. สํานักขาวที่นําเสนอเปนลําดับที่ 1 = 1 คะแนน  

2. “-----------------------------” 2 = 0.75 คะแนน  

3. “-----------------------------” 3 = 0.5 คะแนน  

4. “-----------------------------” 4 = 0.25 คะแนน  

5. “-----------------------------” 5 = 0.1 คะแนน  

6. “-----------------------------” 6 = 0.05 คะแนน  

7. “-----------------------------” 7 = 0.01 คะแนน 
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4. หลังจากลงคะแนนความรวดเร็วเรยีบรอยแลว ขั้นตอไปคือตรวจ

ขาวที่สํานักขาวไดเผยแพรมา และใหคะแนน ในชองตั้งแตขอ A ถึง J โดย

คะแนนความรวดเร็ว สามารถดูไดจากตาราง B (คะแนนความรวดเร็ว) 

 

 
 

โดยใชเกณฑใหคะแนนตามหัวขอ ดังนี้  

 การเลือกประเด็นนําเสนอ คือ คะแนนการเลือกประเด็นของ

สํานักขาว วามีความนาสนใจหรือไม มีคุณคาขาวหรือไม หรือเปนประเด็นที่

บดิเบอืนสรางผลเสยีตอสาธารณะหรอืไม โดยหลักการใหคะแนน ไดแก  

a. เลอืกประเด็นขาวที่นาสนใจ ถูกตอง = 1 คะแนน  

b. เลอืกประเด็นขาวที่ไมนาสนใจ = 0 คะแนน  

c. เลอืกประเด็นขาวที่ไมมีคุณคาขาว = 1 คะแนน  

d. เลอืกประเด็นขาวที่บดิเบอืนมานําเสนอ = -5 คะแนน 

 

 ความถูกตองของเนือ้หา คือ คะแนนความถูกตองของเนื้อหาที่

สํานักขาวที่นําเสนอ  

e. เนื้อหาถูกตองทัง้หมด = 1 คะแนน  

f. เนื้อหาบางสวนผดิเล็กนอย = -0.5 คะแนน  
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g. เนื้อหามีสวนผดิเล็กนอย = -2 คะแนน  

h. เนื้อหาผดิในสวนสําคัญ = -5 คะแนน  

 

 ความรอบดานของแหลงขาว คือ ขาวที่สํานักขาวนําเสนอ มี

การอางองิแหลงขาวบุคคล หรอืที่มาของขอมูลหรอืไม  

i. มีแหลงขาว 2 แหลงขาวขึ้นไป = 1 คะแนน  

j. มีแหลงขาว 1 แหลง = 0.7 คะแนน 

k. อางองิสื่ออื่นและใหเครดติ = 0.1 คะแนน 

l. ไมมีแหลงขาว = -1  

m. คัดลอกขอมูลโดยไมใหเครดติ = -1.5  

n. อางองิแหลงขาวเท็จ = -2 คะแนน  

 

 หักคะแนนการสะกดผิด คือ ลบคะแนนในจุดที่มีการสะกด

คําผิด ทั้งจากเนื้อขาวและอินโฟกราฟกที่สํานักขาวนําเสนอ ดวยการหัก

คะแนน จุดละ -1 คะแนน  

 มีการตรวจพบขอมูลเท็จ คือ สํานักขาวไดตรวจสอบขาวสารที่

ไดรับจากสื่อสังคมออนไลน และพบวา มีความผิดพลาด แสดงถึงการ

ตรวจสอบขอมูลขาวสารกอนนําเสนอ ใหคะแนน 1 คะแนน  

 มีการนําเสนอประเด็นขาวที่แตกตาง คือ สํานักขาวมีการ

นําเสนอประเด็นขาวที่แตกตาง หรือมีการตอยอดประเด็นจากขอมูลที่ไดรับ

มากกวาสํานักขาวอื่น ใหคะแนน 1 คะแนน  

 รูปแบบของการนําเสนอขาว คือ สํานักขาวมีการนําเสนอ

ขาวสารในรูปแบบใด โดยการใหคะแนนจะแบงใหเปน 3 ครัง้ ไดแก  

o. นําเสนอในรูปแบบตัวอักษร ให 1 คะแนน  

Fake News Fighter 
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4. หลังจากลงคะแนนความรวดเร็วเรยีบรอยแลว ขั้นตอไปคือตรวจ

ขาวที่สํานักขาวไดเผยแพรมา และใหคะแนน ในชองตั้งแตขอ A ถึง J โดย

คะแนนความรวดเร็ว สามารถดูไดจากตาราง B (คะแนนความรวดเร็ว) 

 

 
 

โดยใชเกณฑใหคะแนนตามหัวขอ ดังนี้  

 การเลือกประเด็นนําเสนอ คือ คะแนนการเลือกประเด็นของ

สํานักขาว วามีความนาสนใจหรือไม มีคุณคาขาวหรือไม หรือเปนประเด็นที่

บดิเบอืนสรางผลเสยีตอสาธารณะหรอืไม โดยหลักการใหคะแนน ไดแก  

a. เลอืกประเด็นขาวที่นาสนใจ ถูกตอง = 1 คะแนน  

b. เลอืกประเด็นขาวที่ไมนาสนใจ = 0 คะแนน  

c. เลอืกประเด็นขาวที่ไมมีคุณคาขาว = 1 คะแนน  

d. เลอืกประเด็นขาวที่บดิเบอืนมานําเสนอ = -5 คะแนน 

 

 ความถูกตองของเนือ้หา คือ คะแนนความถูกตองของเนื้อหาที่

สํานักขาวที่นําเสนอ  

e. เนื้อหาถูกตองทัง้หมด = 1 คะแนน  

f. เนื้อหาบางสวนผดิเล็กนอย = -0.5 คะแนน  
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g. เนื้อหามีสวนผดิเล็กนอย = -2 คะแนน  

h. เนื้อหาผดิในสวนสําคัญ = -5 คะแนน  

 

 ความรอบดานของแหลงขาว คือ ขาวที่สํานักขาวนําเสนอ มี

การอางองิแหลงขาวบุคคล หรอืที่มาของขอมูลหรอืไม  

i. มีแหลงขาว 2 แหลงขาวขึ้นไป = 1 คะแนน  

j. มีแหลงขาว 1 แหลง = 0.7 คะแนน 

k. อางองิสื่ออื่นและใหเครดติ = 0.1 คะแนน 

l. ไมมีแหลงขาว = -1  

m. คัดลอกขอมูลโดยไมใหเครดติ = -1.5  

n. อางองิแหลงขาวเท็จ = -2 คะแนน  

 

 หักคะแนนการสะกดผิด คือ ลบคะแนนในจุดที่มีการสะกด

คําผิด ทั้งจากเนื้อขาวและอินโฟกราฟกที่สํานักขาวนําเสนอ ดวยการหัก

คะแนน จุดละ -1 คะแนน  

 มีการตรวจพบขอมูลเท็จ คือ สํานักขาวไดตรวจสอบขาวสารที่

ไดรับจากสื่อสังคมออนไลน และพบวา มีความผิดพลาด แสดงถึงการ

ตรวจสอบขอมูลขาวสารกอนนําเสนอ ใหคะแนน 1 คะแนน  

 มีการนําเสนอประเด็นขาวที่แตกตาง คือ สํานักขาวมีการ

นําเสนอประเด็นขาวที่แตกตาง หรือมีการตอยอดประเด็นจากขอมูลที่ไดรับ

มากกวาสํานักขาวอื่น ใหคะแนน 1 คะแนน  

 รูปแบบของการนําเสนอขาว คือ สํานักขาวมีการนําเสนอ

ขาวสารในรูปแบบใด โดยการใหคะแนนจะแบงใหเปน 3 ครัง้ ไดแก  

o. นําเสนอในรูปแบบตัวอักษร ให 1 คะแนน  
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p. นําเสนอในรูปแบบของอนิโฟกราฟก ให 1.25 คะแนน  

q. นําเสนอในรูปแบบ VDO หรอืสื่อเสยีง ให 1.5 คะแนน  

** ในชองสําหรับการลงคะแนนรูปแบบของส่ือ หากไมมี

รูปแบบนั้น ๆ ใหลงคะแนนเปนคา 1 เทานั้น  

5. ลงคะแนนความถูกตองของขาวจนครบ 

6. ดูคะแนนรวมจากความถูกตองและความเร็ว ในตาราง D ใน

ตารางชองดานลางสุด เราก็จะไดผูชนะของเกม 

 

 
 

** ตาราง D หรือตารางคะแนนรวมทั้งหมด ผูสอนหาม

เปลี่ยนแปลงคาหรือตัวแปรในตาราง จะทําใหการคํานวณคะแนนรวม

คลาดเคล่ือนได 

 

เกณฑการใหคะแนนขาว  

1. ความเร็วในการนําเสนอ คือ ผูสอนใหคะแนนตามการนําเสนอ

กอนหรอืหลังโดยแยกลําดับในแตละประเด็น โดยผูสอนสามารถปรับใชลําดับ

ตามจํานวนสํานักขาวที่มี ดังนี้  

a. สํานักขาวที่นําเสนอเปนลําดับที่ 1 = 1 คะแนน  

b. “------------------------------” 2 = 0.75 คะแนน  

c. “------------------------------” 3 = 0.5 คะแนน  
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d. “------------------------------” 4 = 0.25 คะแนน  

e. “------------------------------” 5 = 0.1 คะแนน  

f. “------------------------------” 6 = 0.05 คะแนน  

g. “------------------------------” 7 = 0.01 คะแนน  

2. การเลือกประเด็นนําเสนอ คือ คะแนนการเลือกประเด็นของ

สํานักขาว วามีความนาสนใจหรือไม มีคุณคาขาวหรือไม หรือเปนประเด็นที่

บดิเบอืนสรางผลเสยีตอสาธารณะหรอืไม โดยหลักการใหคะแนน ไดแก  

a. เลอืกประเด็นขาวที่นาสนใจ ถูกตอง = 1 คะแนน  

b. เลอืกประเด็นขาวที่ไมนาสนใจ = 0 คะแนน  

c. เลอืกประเด็นขาวที่ไมมีคุณคาขาว = 1 คะแนน  

d. เลอืกประเด็นขาวที่บดิเบอืนมานําเสนอ = -5 คะแนน  

3. ความถูกตองของเนือ้หา คือ คะแนนความถูกตองของเนื้อหาที่

สํานักขาวที่นําเสนอ  

a. เนื้อหาถูกตองทัง้หมด = 1 คะแนน  

b. เนื้อหาบางสวนผดิเล็กนอย = -0.5 คะแนน  

c. เนื้อหามีสวนผดิเล็กนอย  = -2 คะแนน  

d. เนื้อหาผดิในสวนสําคัญ  = -5 คะแนน  

4. ความรอบดานของแหลงขาว คือ ขาวที่สํานักขาวนําเสนอ มี

การอางองิแหลงขาวบุคคล หรอืที่มาของขอมูลหรอืไม  

a. มีแหลงขาว 2 แหลงขาวขึ้นไป = 1 คะแนน  

b. มีแหลงขาว 1 แหลง = 0.7 คะแนน 

c. อางองิสื่ออื่นและใหเครดติ = 0.1 คะแนน 

d. ไมมีแหลงขาว  = -1 คะแนน 

e. คัดลอกขอมูลโดยไมใหเครดติ = -1.5 คะแนน 

f. อางองิแหลงขาวเท็จ = -2 คะแนน  
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p. นําเสนอในรูปแบบของอนิโฟกราฟก ให 1.25 คะแนน  

q. นําเสนอในรูปแบบ VDO หรอืสื่อเสยีง ให 1.5 คะแนน  

** ในชองสําหรับการลงคะแนนรูปแบบของสื่อ หากไมมี

รูปแบบนั้น ๆ ใหลงคะแนนเปนคา 1 เทานั้น  

5. ลงคะแนนความถูกตองของขาวจนครบ 

6. ดูคะแนนรวมจากความถูกตองและความเร็ว ในตาราง D ใน

ตารางชองดานลางสุด เราก็จะไดผูชนะของเกม 

 

 
 

** ตาราง D หรือตารางคะแนนรวมทั้งหมด ผูสอนหาม

เปล่ียนแปลงคาหรือตัวแปรในตาราง จะทําใหการคํานวณคะแนนรวม

คลาดเคล่ือนได 

 

เกณฑการใหคะแนนขาว  

1. ความเร็วในการนําเสนอ คือ ผูสอนใหคะแนนตามการนําเสนอ

กอนหรอืหลังโดยแยกลําดับในแตละประเด็น โดยผูสอนสามารถปรับใชลําดับ

ตามจํานวนสํานักขาวที่มี ดังนี้  

a. สํานักขาวที่นําเสนอเปนลําดับที่ 1 = 1 คะแนน  

b. “------------------------------” 2 = 0.75 คะแนน  

c. “------------------------------” 3 = 0.5 คะแนน  
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d. “------------------------------” 4 = 0.25 คะแนน  

e. “------------------------------” 5 = 0.1 คะแนน  

f. “------------------------------” 6 = 0.05 คะแนน  

g. “------------------------------” 7 = 0.01 คะแนน  

2. การเลือกประเด็นนําเสนอ คือ คะแนนการเลือกประเด็นของ

สํานักขาว วามีความนาสนใจหรือไม มีคุณคาขาวหรือไม หรือเปนประเด็นที่

บดิเบอืนสรางผลเสยีตอสาธารณะหรอืไม โดยหลักการใหคะแนน ไดแก  

a. เลอืกประเด็นขาวที่นาสนใจ ถูกตอง = 1 คะแนน  

b. เลอืกประเด็นขาวที่ไมนาสนใจ = 0 คะแนน  

c. เลอืกประเด็นขาวที่ไมมีคุณคาขาว = 1 คะแนน  

d. เลอืกประเด็นขาวที่บดิเบอืนมานําเสนอ = -5 คะแนน  

3. ความถูกตองของเนือ้หา คือ คะแนนความถูกตองของเนื้อหาที่

สํานักขาวที่นําเสนอ  

a. เนื้อหาถูกตองทัง้หมด = 1 คะแนน  

b. เนื้อหาบางสวนผดิเล็กนอย = -0.5 คะแนน  

c. เนื้อหามีสวนผดิเล็กนอย  = -2 คะแนน  

d. เนื้อหาผดิในสวนสําคัญ  = -5 คะแนน  

4. ความรอบดานของแหลงขาว คือ ขาวที่สํานักขาวนําเสนอ มี

การอางองิแหลงขาวบุคคล หรอืที่มาของขอมูลหรอืไม  

a. มีแหลงขาว 2 แหลงขาวขึ้นไป = 1 คะแนน  

b. มีแหลงขาว 1 แหลง = 0.7 คะแนน 

c. อางองิสื่ออื่นและใหเครดติ = 0.1 คะแนน 

d. ไมมีแหลงขาว  = -1 คะแนน 

e. คัดลอกขอมูลโดยไมใหเครดติ = -1.5 คะแนน 

f. อางองิแหลงขาวเท็จ = -2 คะแนน  

Fake News Fighter 
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5. หักคะแนนการสะกดผิด คือ ลบคะแนนในจุดที่มีการสะกด

คําผิด ทั้งจากเนื้อขาวและอินโฟกราฟกที่สํานักขาวนําเสนอ ดวยการหัก

คะแนน จุดละ -1 คะแนน  

6. มีการตรวจพบขอมูลเท็จ คือ สํานักขาวไดตรวจสอบขาวสารที่

ไดรับจากสื่อสังคมออนไลน และพบวา มีความผิดพลาด แสดงถึงการ

ตรวจสอบขอมูลขาวสารกอนนําเสนอ ใหคะแนน 1 คะแนน  

7. มีการนําเสนอประเด็นขาวที่แตกตาง คือ สํานักขาวมีการ

นําเสนอประเด็นขาวที่แตกตาง หรือมีการตอยอดประเด็นจากขอมูลที่ไดรับ

มากกวาสํานักขาวอื่น ใหคะแนน 1 คะแนน  

8. รูปแบบของการนําเสนอขาว คือ สํานักขาวมีการนําเสนอ

ขาวสารในรูปแบบใด โดยการใหคะแนนจะแบงใหเปน 3 ครัง้ ไดแก  

a. นําเสนอในรูปแบบตัวอักษร ให 1 คะแนน  

b. นําเสนอในรูปแบบของอนิโฟกราฟก ให 1.25 คะแนน  

c. นําเสนอในรูปแบบ VDO หรอืสื่อเสยีง ให 1.5 คะแนน  

** ในชองสําหรับการลงคะแนนรูปแบบของส่ือ หากไมมี

รูปแบบนั้นๆ ใหลงคะแนนเปนคา 1 เทานั้น  

เม่ืออุปกรณ เครื่องมือ สถานที่ ผูจัดกจิกรรม รวมไปถึงผูเขาอบรมมี

ความพรอมและความเขาใจในตัวกิจกรรมดีแลว ก็ไดเวลาเขาสูเกม FAKE 

NEWS FIGHTER 
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แผนผังที� 4 ตัวอย่างรูปแบบการจัดห้อง 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 30 แผนผังตัวอยางรูปแบบการจัดหอง
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ข้ันตอนที่ 4 กจิกรรมเกม 

1.จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณใหพรอม 

a. จอภาพ ตอคอมพวิเตอรเพื่อฉายสไลดอธบิายกตกิา 

b. คอมพิวเตอรที่พรอมใชเปนเครื่องเปดเพลง เช่ือมตอกับระบบ

เสยีง 

c. คอมพวิเตอรที่ใชเปด DASHBOARD (จับเวลา กราฟคะแนนนิยม 

และกลุมไลน) 

d. ไมโครโฟน แบบไรสาย ที่ใชงานไดพรอมกัน 3-4 ตัว 

 

2.เร่ิมเกม! (ข้ันตอนนี้ไมควรใชเวลาเกิน 80 นาท)ี 

e. ผูเลน นั่งเปนกลุมที่ไดรับการจัดใหม 

f. ผูควบคุมเกม เริ่มนําเขาสูกิจกรรมดวยบรรยากาศที่ตื่นเตน

จรงิจัง โดยมีการเปดเพลงคลายเกมเปนเสยีงคลอไปตลอด ใหได

บรรยากาศเหมือนการเขาสูการเลนเกมจริง ๆ โดยมีลําดับ

เนื้อหาที่จะตองนําเสนอดังนี้ 

i.ทักทาย – จําลองภาพเหมือนกับการกดเปดแอปเกม หรอื login เขาสู

เกม ควรมีคําทักทายที่เฉพาะเจาะจงกับกลุมที่เขาเลนเกม 

ii.กระตุนใหตื่นเตนและเห็นความสําคัญ – “สิ่งที่เรากําลังจะทํารวมกัน 

เปนสิ่ งที่นาตื่น เตน เปนสิ่ งที่ถูกออกแบบมาเพื่อทุกคนที่นี่

โดยเฉพาะ” “เกมนี้จะทําใหทุกคนไดเขาใจบรรยากาศของการ

ทํางานในหองขาวจริง ๆ ดวยตัวเอง แบบที่การอานตําราอยาง

เดยีวใหไมได” 

iii.นําเขาสูการช้ีแจงกติกา – “กอนที่เราจะเริ่มเลนเกม เราจะใชเวลา

สักครูหนึ่งในการทําความเขาใจเกมนี้ไปดวยกัน” 
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iv.บอกขั้นตอนกติกา – “เกมนี้เลนงาย ๆ เราจะเรียนรูดวยกันผาน 3 

ขั้นตอนกอนจะเริ่มเลนจริง ไดแก STARTUP > ENTER > TUNE 

UP และ PLAY” โครงเนื้อหาสรุปนี้จะทําใหผูเลนเกิดทัศนคติวา

เกมนี้ไมซับซอน อยางไรก็ตาม การอธบิายกตกิาจําเปนตองคอย

เปนคอยไปตามลําดับ เพื่อใหเกิดความเขาใจ พรอม ๆ กับความ

สนุกที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

g. ข้ันแรก START UP – เปนการมอบหมายใหแตละกลุมตั้งสํานัก

ขาว เพื่อทําใหแตละกลุมเกิดตัวตนและความเปนกลุมที่ชัดเจน 

และเกิดเปนสํานักขาวที่ชัดเจน และทุกคนมีความรูสึกรวมใน

กลุมนัน้ มีความหวงแหนรับผดิชอบตอกลุมของตนเอง ซึ่งจะชวย

ใหการแขงขันเปนไปอยางสนุกสนานมากขึ้น อีกทั้งยังสะทอนกับ

โลกจรงิที่สํานักขาวแตละแหงจะตองแขงขันกันอยางเต็มที่ 

i. มอบโจทยที่ชัดเจน คือ “ใหตัง้สํานักขาวออนไลน

ที่เจาะกลุมประชาชนท่ัวไป และจะตองมี FACT 

CHECKER อยางนอย 1 ตําแหนง”  

ii. โดยแตละสํานักขาวจะตองคิดและออกแบบ 

BRANDING ของตนเอง ไดแก ช่ือสํานักขาว โลโก 

และ คําขวัญ รวมทั้งคิดสไตล  รูปแบบ และ 

โมเดลธุรกิจ รวมทั้งแบงหนาที่ภายในสํานักขาว

กัน วาใครจะทําหนาที่ใด โดยไมจําเปนตองยึดติด

กับตําแหนงทีเ่ลอืกมาตอนตนก็ได 

iii. “ใหเวลาทั้งหมด 15 นาที เริ่มได!” มีการ

กําหนดเวลาที่ชัดเจน โดยใหแตละทมีสามารถจัด

โตะเลอืกที่นั่งอยางไรก็ได แตไมใหออกจากหอง

ประชุม 
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iv. ย้ําวา แตละทมีตองเก็บความลับใหดี เพราะนี่คือ

การแขงขัน ที่แตละทีมจะตองแขงขันกัน 

h. ข้ันที่สอง ENTER – เม่ือกระบวนการทํางานคิดแบรนดเริ่มไป

ระยะหนึ่งแลว ใหประกาศการเขาสูขัน้ที่สอง โดยอธบิายวา 

i. “DISCORD คือหองทํางานของแตละสํานักขาว ที่

สํานักขาวอื่นจะมองไมเห็น แตเม่ือสํานักขาวจะ

เผยแพรผลงานของสํานักขาวสูสายตาประชาชน

นั้น เราจะตองนําเสนอผานเขาไปในอีกโลกหนึ่ง 

ซึ่งเปนเหมือนโลกสาธารณะที่เราสรางขึ้น นี่คือ 

VIRTUAL WORLD ของเรา” 

ii. “ขอใหแตละกลุมสงตัวแทนสแกนเขา  LINE 

OpenChat นี้ และตั้งช่ือใหเปน Official Account 

ของสํานักขาวนัน้” 

iii. สําหรับคนอื่น ๆ ในกลุม ใหสแกนเขาไป แลวเปน

เหมือนกับประชาชนท่ัวไป หรือเปนชาวเน็ตท่ัว ๆ 

ไป 

iv. “หมดเวลา 15 นาททีี่กําหนดใหแลว สํานักขาวใด 

ตองการเปดตัวสํานักขาว ให ทําไดเลย บน 

VIRTUAL WORLD ของเรา” “สํานักขาวใด

นําเสนอกอน เปนการชวงชิงความไดเปรียบดาน

ความเร็ว ก็ยอมมีโอกาสที่ประชาชนจะเขาถงึและ

จดจําไดมากกวา” 

v. ชาวเน็ต และสํานักขาวคูแขง สามารถทําหนาที่

ไดทันท ี
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นั้น เราจะตองนําเสนอผานเขาไปในอีกโลกหนึ่ง 

ซึ่งเปนเหมือนโลกสาธารณะที่เราสรางขึ้น นี่คือ 

VIRTUAL WORLD ของเรา” 

ii. “ขอใหแตละกลุมสงตัวแทนสแกนเขา  LINE 

OpenChat นี้ และตั้งช่ือใหเปน Official Account 

ของสํานักขาวนัน้” 

iii. สําหรับคนอื่น ๆ ในกลุม ใหสแกนเขาไป แลวเปน

เหมือนกับประชาชนท่ัวไป หรือเปนชาวเน็ตท่ัว ๆ 

ไป 

iv. “หมดเวลา 15 นาททีี่กําหนดใหแลว สํานักขาวใด 

ตองการเปดตัวสํานักขาว ให ทําไดเลย บน 

VIRTUAL WORLD ของเรา” “สํานักขาวใด

นําเสนอกอน เปนการชวงชิงความไดเปรียบดาน

ความเร็ว ก็ยอมมีโอกาสที่ประชาชนจะเขาถงึและ

จดจําไดมากกวา” 

v. ชาวเน็ต และสํานักขาวคูแขง สามารถทําหนาที่

ไดทันท ี

Fake News Fighter 
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vi. ผูประมวลคะแนน ปรับกราฟโดยใสช่ือสํานักขาว

ลงในกราฟ และในช่ือกลุม DISCORD 

i. ข้ันที่สาม TUNE UP – เปนการทดสอบกลไก และการทํางาน

ของแตละสํานักขาว โดยจะมีการใหขาวตัวอยาง และใหแตละ

สํานักขาวลองทําขาว 

i. “สมมติวานี่ คือขาววันนี้ที่สํานักขาวของคุณ

จะตองรายงาน” แสดงขาวตัวอยาง (ซึ่งเปนขาวที่

ถูกปรับใหคลาดเคลื่อนมาแลว) และใหแตละ

สํานักขาว ทําหนาที่ รายงานขาวนั้น โดยไม

กําหนดรูปแบบหรอืชนดิของสื่อ ขอใหสรางสรรค

ไดเต็มที่อยางเหมาะสมกับงานขาว 

ii. “ ไมกํ าหนดเวลา  สํ า นักข า ว ใดพรอมแล ว 

สามารถรายงานเขา VIRTUAL WORLD ไดเลย” 

iii. รอจนทุกสํานักขาวนําเสนอขาวครบถวน  

iv. ปรับหนาจอภาพรวม เปนกราฟแสดงคะแนน

นยิม เม่ือสํานักขาวใดรายงานแลว กราฟคะแนน

นยิมจะขยับขึ้นทันท ี

v. ย้ําวา  “คะแนนนิยมนี้  เปนคะแนนที่มาจาก 

ความเร็วและปริมาณ เทานั้น” และย้ําอีกครั้ง

ในชวงเริ่มเลนเกม 

vi. สํานักขาวคูแขง สามารถทําหนาที่รายงานแซง

หนาได แตไมควรช้ีนํามากนัก แตเนนเพื่อการ

กดดันผูเขาแขงขันเปนหลัก 

vii. เม่ือนําเสนอครบแลว ใหทําการเปดสไลดเพื่อ

เฉลยวา  ขาวดังกลา วมีจุดผิดพลาดไมตรง
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ขอเท็จจริงที่ ใดบาง และทําใหสํานักขาวเห็น

ความสําคัญของการมีขั้นตอนการตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิของขาวที่ไดรับมากอนนําเสนอ 

j. ข้ันที่ส่ี PLAY - เตรยีมตัวเริ่มเลน โดยการแจงเกณฑคะแนนตาง  ๆ

i. ทบทวนวา “แตละทีมไดผานขั้นตอนการ START 

UP, ENTER, TUNE UP กันไปแลว ตอนนี้ถึงเวลา

ที่เราจะเริ่มเลนเกมกันแลว” 

ii. “90 นาทถีัดจากนี้ไป จะเปนชวงเวลาสําคัญที่จะ

เปนการแขงขันที่ดุเดอืด” 

iii. ขาวมาจากไหน ? – ช้ีแจงแหลงที่มาของขอมูลที่

นําเสนอขาว “เบาะแสขาวจะมาจาก 3 ชองทาง

หลัก  คือ  ใน  DISCORD,  ใน LINE VIRTUAL 

WORLD, และในหองประชุม” (ซึ่งจะสอดคลอง

กับโลกจริงที่ เบาะแสขาว จะมาจากการแจง

หมายขาว, จากสิ่งที่แชรบนโลกออนไลน, และ

จากสถานการณรอบตัว) และย้ําวา ขาวไมไดมี

เพียงขาวเดียว แตจะถูกปลอยเขามาอยาง

ตอเนื่อง และสํานักขาวจะตองใชวิจารณญาณใน

การคัดเลอืกขาว 

iv. บอกตัวชวย – เม่ือไดรับเบาะแสขาวแลว การ

ตรวจสอบขาวทําได 2 ชองทางหลัก หากขอมูลที่

เ ป น ข อ เ ท็ จจ ริ ง ท่ั ว ไ ป  ใ ห ต ร วจ สอ บ จา ก

อินเทอรเน็ตไดเลย แตหากจําเปนจะตองมีการ

สัมภาษณแหลงขาว ขอใหติดตอที่  “ศูนยรวม

Fake News Fighter 
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vi. ผูประมวลคะแนน ปรับกราฟโดยใสช่ือสํานักขาว

ลงในกราฟ และในช่ือกลุม DISCORD 

i. ข้ันที่สาม TUNE UP – เปนการทดสอบกลไก และการทํางาน

ของแตละสํานักขาว โดยจะมีการใหขาวตัวอยาง และใหแตละ

สํานักขาวลองทําขาว 

i. “สมมติวานี่ คือขาววันนี้ที่สํานักขาวของคุณ

จะตองรายงาน” แสดงขาวตัวอยาง (ซึ่งเปนขาวที่

ถูกปรับใหคลาดเคลื่อนมาแลว) และใหแตละ

สํานักขาว ทําหนาที่ รายงานขาวนั้น โดยไม

กําหนดรูปแบบหรอืชนดิของสื่อ ขอใหสรางสรรค

ไดเต็มที่อยางเหมาะสมกับงานขาว 

ii. “ ไมกํ าหนดเวลา  สํ านักข า ว ใดพรอมแล ว 

สามารถรายงานเขา VIRTUAL WORLD ไดเลย” 

iii. รอจนทุกสํานักขาวนําเสนอขาวครบถวน  

iv. ปรับหนาจอภาพรวม เปนกราฟแสดงคะแนน

นยิม เม่ือสํานักขาวใดรายงานแลว กราฟคะแนน

นยิมจะขยับขึ้นทันท ี

v. ย้ําวา  “คะแนนนิยมนี้  เปนคะแนนที่มาจาก 

ความเร็วและปริมาณ เทานั้น” และย้ําอีกครั้ง

ในชวงเริ่มเลนเกม 

vi. สํานักขาวคูแขง สามารถทําหนาที่รายงานแซง

หนาได แตไมควรช้ีนํามากนัก แตเนนเพื่อการ

กดดันผูเขาแขงขันเปนหลัก 

vii. เม่ือนําเสนอครบแลว ใหทําการเปดสไลดเพื่อ

เฉลยวา  ขาวดังกลา วมีจุดผิดพลาดไมตรง
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ขอเท็จจริงที่ ใดบาง และทําใหสํานักขาวเห็น

ความสําคัญของการมีขั้นตอนการตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิของขาวที่ไดรับมากอนนําเสนอ 

j. ข้ันที่ส่ี PLAY - เตรยีมตัวเริ่มเลน โดยการแจงเกณฑคะแนนตาง  ๆ

i. ทบทวนวา “แตละทีมไดผานขั้นตอนการ START 

UP, ENTER, TUNE UP กันไปแลว ตอนนี้ถึงเวลา

ที่เราจะเริ่มเลนเกมกันแลว” 

ii. “90 นาทถีัดจากนี้ไป จะเปนชวงเวลาสําคัญที่จะ

เปนการแขงขันที่ดุเดอืด” 

iii. ขาวมาจากไหน ? – ช้ีแจงแหลงที่มาของขอมูลที่

นําเสนอขาว “เบาะแสขาวจะมาจาก 3 ชองทาง

หลัก  คือ  ใน  DISCORD,  ใน LINE VIRTUAL 

WORLD, และในหองประชุม” (ซึ่งจะสอดคลอง

กับโลกจริงที่ เบาะแสขาว จะมาจากการแจง

หมายขาว, จากสิ่งที่แชรบนโลกออนไลน, และ

จากสถานการณรอบตัว) และย้ําวา ขาวไมไดมี

เพียงขาวเดียว แตจะถูกปลอยเขามาอยาง

ตอเนื่อง และสํานักขาวจะตองใชวิจารณญาณใน

การคัดเลอืกขาว 

iv. บอกตัวชวย – เม่ือไดรับเบาะแสขาวแลว การ

ตรวจสอบขาวทําได 2 ชองทางหลัก หากขอมูลที่

เ ป น ข อ เ ท็ จจ ริ ง ท่ั ว ไ ป  ใ ห ต ร วจ สอ บ จา ก

อินเทอรเน็ตไดเลย แตหากจําเปนจะตองมีการ

สัมภาษณแหลงขาว ขอใหติดตอที่  “ศูนยรวม

Fake News Fighter 
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แหลงขาว” (ศรข.) เทานั้น ไมอนุญาตใหโทรหรือ

ตดิตอไปหาแหลงขาวตัวจรงิภายนอก 

v. แนะนําผูสั ง เกตการณ - เกริ่นนํา ไวกอนวา 

ระหวางการแขงขัน จะมีผูสังเกตการณเดินเขาไป

หาและสอบถามความคืบหนา 

vi. บอกเกณฑคะแนน – คะแนนจะมาจาก 2 สวน

หลักคือ “ผลงาน” และ “กระบวนการทํางาน” 

ซึ่งกระบวนการทํางานนัน้ จะตัดสินใจการใชงาน 

DISCORD ดังนั้น แตละกลุมควรจะตองใช

ประโยชนจาก DISCORD ในการปรึกษาหารือกัน

อยางเต็มที่ เชนเดยีวกับสภาพการทํางานจรงิของ

ยุคนี้  ที่ แตละคนในสํานักขาว ไม ไดนั่ งอยู ที่

เดยีวกัน สวนคะแนนผลงานนัน้ จะมาจาก ความ

รวดเร็ว ความถูกตอง และจริยธรรม ซึ่งทั้งหมด

ประกอบรวมกันเปนคําวา TRUST หรือเช่ือถือ

วางใจได 

vii. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย 

viii. เปดโอกาสใหพัก เพื่อใหแตละกลุมจัดการตกลง

วิธีการทํางานรวมกันอีกครั้งหนึ่ง กอนเริ่มเลน

เกมจรงิ 
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3.  เร่ิมเลนเกม 

k. ทุกคนพรอมเริ่มเลนเกม 

l. อธิบายหนาจอ DASHBOARD ประกอบดวย เวลานับถอยหลัง 

90 นาที หนาจอ LINE VIRTUAL WORLD และกราฟคะแนนนิยม

ที่เพิ่มขึ้นทันททีี่มีการนําเสนอขาว 

m. นับถอยหลังเพื่อเริ่มเกม 

n. เม่ือเริ่มเลนเกม เปดเพลงตื่นเตนคลอในชวงตน ชวงกลางเปน

เพลงท่ัวไป สวนชวงทาย 15 นาที และ 5 นาที ใชเพลงที่กระตุน

เราใหเร็วขึ้นกอนหมดเวลา 

o. ผูปลอยขาว เริ่มปลอยขาวแรกทันที และกําหนดเวลาปลอยขาว

ใหมีความถี่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (อานเพิ่มเตมิในเนื้อหาสวนที่เกี่ยวของ

กับเนื้อหาขาวที่ใชในเกม) 

p. ผูที่ทําหนาที่เก็บขอมูลเพื่อประมวลคะแนน เริ่มสังเกตการณ และ

เริ่มใหคะแนนตามลําดับความเร็ว เพื่อปรับปรุงกราฟคะแนนนยิม 

q. ผูที่ทําหนาที่เก็บขอมูล จัดเก็บช้ินงานสื่อและขอความรายงาน

ขาวทั้งหมด ที่มี timestamp ระบุเวลา เพื่อใหเปนหลักฐานที่

ตรวจสอบได และเพื่อการพจิารณาใหคะแนนเชิงคุณภาพ 

r. ชาวเน็ต และสํานักขาวคูแขง เริ่มดําเนนิการตามหนาที ่

s. ศรข. รอใหมีคนตดิตอขอสัมภาษณแหลงขาว ในบางกรณีอาจจะ

กําหนดจัดแถลงขาวเอง โดยใชวิธีบทบาทสมมต ิ

t. ใหเกมดําเนนิไปตอเนื่อง 90 นาที โดยไมหยุด และไมอนุญาตให

ออกนอกสถานที่ 

u. 5 นาทสีุดทาย ช้ีแจงวา เม่ือหมดเวลา ทุกทีมจะตองวางมือจาก

อุปกรณ ขาวที่กดสงหรอือัปโหลดแลว แตรอการสง จะนับวาไม

เกนิเวลา และไดคะแนน 

Fake News Fighter 
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แหลงขาว” (ศรข.) เทานั้น ไมอนุญาตใหโทรหรือ

ตดิตอไปหาแหลงขาวตัวจรงิภายนอก 

v. แนะนําผูสั ง เกตการณ - เกริ่นนํา ไวกอนวา 

ระหวางการแขงขัน จะมีผูสังเกตการณเดินเขาไป

หาและสอบถามความคืบหนา 

vi. บอกเกณฑคะแนน – คะแนนจะมาจาก 2 สวน

หลักคือ “ผลงาน” และ “กระบวนการทํางาน” 

ซึ่งกระบวนการทํางานนัน้ จะตัดสินใจการใชงาน 

DISCORD ดังนั้น แตละกลุมควรจะตองใช

ประโยชนจาก DISCORD ในการปรึกษาหารือกัน

อยางเต็มที่ เชนเดยีวกับสภาพการทํางานจรงิของ

ยุคนี้  ที่ แตละคนในสํานักขาว ไม ไดนั่ งอยู ที่

เดยีวกัน สวนคะแนนผลงานนัน้ จะมาจาก ความ

รวดเร็ว ความถูกตอง และจริยธรรม ซึ่งทั้งหมด

ประกอบรวมกันเปนคําวา TRUST หรือเช่ือถือ

วางใจได 

vii. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย 

viii. เปดโอกาสใหพัก เพื่อใหแตละกลุมจัดการตกลง

วิธีการทํางานรวมกันอีกครั้งหนึ่ง กอนเริ่มเลน

เกมจรงิ 
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3.  เร่ิมเลนเกม 

k. ทุกคนพรอมเริ่มเลนเกม 

l. อธิบายหนาจอ DASHBOARD ประกอบดวย เวลานับถอยหลัง 

90 นาที หนาจอ LINE VIRTUAL WORLD และกราฟคะแนนนิยม

ที่เพิ่มขึ้นทันททีี่มีการนําเสนอขาว 

m. นับถอยหลังเพื่อเริ่มเกม 

n. เม่ือเริ่มเลนเกม เปดเพลงตื่นเตนคลอในชวงตน ชวงกลางเปน

เพลงท่ัวไป สวนชวงทาย 15 นาที และ 5 นาที ใชเพลงที่กระตุน

เราใหเร็วขึ้นกอนหมดเวลา 

o. ผูปลอยขาว เริ่มปลอยขาวแรกทันที และกําหนดเวลาปลอยขาว

ใหมีความถี่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (อานเพิ่มเตมิในเนื้อหาสวนที่เกี่ยวของ

กับเนื้อหาขาวที่ใชในเกม) 

p. ผูที่ทําหนาที่เก็บขอมูลเพื่อประมวลคะแนน เริ่มสังเกตการณ และ

เริ่มใหคะแนนตามลําดับความเร็ว เพื่อปรับปรุงกราฟคะแนนนยิม 

q. ผูที่ทําหนาที่เก็บขอมูล จัดเก็บช้ินงานสื่อและขอความรายงาน

ขาวทั้งหมด ที่มี timestamp ระบุเวลา เพื่อใหเปนหลักฐานที่

ตรวจสอบได และเพื่อการพจิารณาใหคะแนนเชิงคุณภาพ 

r. ชาวเน็ต และสํานักขาวคูแขง เริ่มดําเนนิการตามหนาที ่

s. ศรข. รอใหมีคนตดิตอขอสัมภาษณแหลงขาว ในบางกรณีอาจจะ

กําหนดจัดแถลงขาวเอง โดยใชวิธีบทบาทสมมต ิ

t. ใหเกมดําเนนิไปตอเนื่อง 90 นาที โดยไมหยุด และไมอนุญาตให

ออกนอกสถานที่ 

u. 5 นาทสีุดทาย ช้ีแจงวา เม่ือหมดเวลา ทุกทีมจะตองวางมือจาก

อุปกรณ ขาวที่กดสงหรอือัปโหลดแลว แตรอการสง จะนับวาไม

เกนิเวลา และไดคะแนน 
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v. นับถอยหลังพรอมกัน 10 วินาทสีุดทายกอนหมดเวลา 

 

4. จบเกม 

w. เม่ือหมดเวลา ขอใหทุกคนปรบมือใหตัวเองและเพื่อน ๆ 

x. ชมเชย ใหกําลังใจ “นี่คือสิ่งที่นาทึ่งมาก ๆ ที่ทุกคนตั้งใจทําสิ่งที่

ตามปกตแิลว ไมสามารถทําสําเร็จไดภายในเวลาแคไมกี่ช่ัวโมง” 

y. ดูคะแนน – สรุปคะแนนความนิยม และย้ําวา นี่คือ “คะแนน

ความนยิม” เทานัน้ 

z. จบกจิกรรม ประสานงานแยกยาย และขอใหทุกคนเตรียมตัวมา

ในชวงการถอดบทเรยีน โดยตอบคําถามวา 

i. ไดเรยีนรูอะไรจากกจิกรรมเกมบาง 

ii. กระบวนการทํางานที่ เกิดขึ้นจริงเปนอยางไร 

เหมือนหรอืตางจากที่วางแผนไวอยางไร 

iii. หากยอนเวลากลับไปไดจะแกไขอะไรบาง 

 

ข้ันตอนที่ 5 กจิกรรมถอดบทเรียน (ใชเวลาประมาณ 90 นาท)ี 

1. ใหแตละสํานักขาวกลับมารวมตัวกันตามเวลานัดหมาย และนั่ง

รวมกลุมเปนสํานักขาว 

2. ใหแตละสํานักขาว ตอบ 3 คําถามที่มอบหมาย ระหวางทางผูจัด

สามารถตั้งคําถามเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดการเรียนรู และเขาใจวิธี

คิดของผูเลนเกมเพิ่มเตมิได 

3. อาจมีการนําเสนอกราฟสรุปคะแนนนิยมอีกครั้ง เพื่อเนนย้ําให

เห็นวา สํานักขาวที่นําเสนอเร็วและมาก จะไดรับคะแนนนิยมสูง 

(ซึ่งสอดคลองกับกลไกที่เกดิขึ้นจรงิบนโซเชียลมีเดยีในปจจุบัน) 
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4. สําหรับผูเลนเกมที่มีศักยภาพและมีเวลาเอื้ออํานวย สามารถ

มอบหมายช้ินงานเพิ่มเตมิ 

a. เพื่อใหการดําเนินการของสํานักขาวเปนไปอยางครบถวนและ

นาเช่ือถอื ขอใหทุกสํานักขาวจัดสราง “หนาเว็บไซต” หนาแรก ที่

บรรจุช้ินขาวตาง ๆ ที่แตละสํานักขาวจัดทําขึ้น โดยใหเวลา

ประมาณ 2-3 ช่ัวโมง โดยแยกยายไปทํางานเปนกลุม 

b. การตัดสินรางวัลพิเศษ จะใช popular vote จากผูเขารวมการ

อบรม 

 

 
ข้ันตอนที่  6 การประมวลผลคะแนน (มักจะเกิดข้ึนในชวง

กลางคนืถงึเชาระหวางกจิกรรม) 

1. ผูประมวลผลคะแนน รวมกันใหคะแนนช้ินขาวตาง ๆ โดยมี

ขัน้ตอนดังนี้ 

I. นํา ช้ินขาวแตละ ช้ินของแตละสํานักขาว มา

จัดเรยีงกลุมตามลําดับขาวที่ปลอยออกไป แลว 
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v. นับถอยหลังพรอมกัน 10 วินาทสีุดทายกอนหมดเวลา 

 

4. จบเกม 

w. เม่ือหมดเวลา ขอใหทุกคนปรบมือใหตัวเองและเพื่อน ๆ 

x. ชมเชย ใหกําลังใจ “นี่คือสิ่งที่นาทึ่งมาก ๆ ที่ทุกคนตั้งใจทําสิ่งที่

ตามปกตแิลว ไมสามารถทําสําเร็จไดภายในเวลาแคไมกี่ช่ัวโมง” 

y. ดูคะแนน – สรุปคะแนนความนิยม และย้ําวา นี่คือ “คะแนน

ความนยิม” เทานัน้ 

z. จบกจิกรรม ประสานงานแยกยาย และขอใหทุกคนเตรียมตัวมา

ในชวงการถอดบทเรยีน โดยตอบคําถามวา 

i. ไดเรยีนรูอะไรจากกจิกรรมเกมบาง 

ii. กระบวนการทํางานที่ เกิดขึ้นจริงเปนอยางไร 

เหมือนหรอืตางจากที่วางแผนไวอยางไร 

iii. หากยอนเวลากลับไปไดจะแกไขอะไรบาง 

 

ข้ันตอนที่ 5 กจิกรรมถอดบทเรียน (ใชเวลาประมาณ 90 นาท)ี 

1. ใหแตละสํานักขาวกลับมารวมตัวกันตามเวลานัดหมาย และนั่ง

รวมกลุมเปนสํานักขาว 

2. ใหแตละสํานักขาว ตอบ 3 คําถามที่มอบหมาย ระหวางทางผูจัด

สามารถตั้งคําถามเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดการเรียนรู และเขาใจวิธี

คิดของผูเลนเกมเพิ่มเตมิได 

3. อาจมีการนําเสนอกราฟสรุปคะแนนนิยมอีกครั้ง เพื่อเนนย้ําให

เห็นวา สํานักขาวที่นําเสนอเร็วและมาก จะไดรับคะแนนนิยมสูง 

(ซึ่งสอดคลองกับกลไกที่เกดิขึ้นจรงิบนโซเชียลมีเดยีในปจจุบัน) 
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4. สําหรับผูเลนเกมที่มีศักยภาพและมีเวลาเอื้ออํานวย สามารถ

มอบหมายช้ินงานเพิ่มเตมิ 

a. เพื่อใหการดําเนินการของสํานักขาวเปนไปอยางครบถวนและ

นาเช่ือถอื ขอใหทุกสํานักขาวจัดสราง “หนาเว็บไซต” หนาแรก ที่

บรรจุช้ินขาวตาง ๆ ที่แตละสํานักขาวจัดทําขึ้น โดยใหเวลา

ประมาณ 2-3 ช่ัวโมง โดยแยกยายไปทํางานเปนกลุม 

b. การตัดสินรางวัลพิเศษ จะใช popular vote จากผูเขารวมการ

อบรม 

 

 
ข้ันตอนที่  6 การประมวลผลคะแนน (มักจะเกิดข้ึนในชวง

กลางคนืถงึเชาระหวางกจิกรรม) 

1. ผูประมวลผลคะแนน รวมกันใหคะแนนช้ินขาวตาง ๆ โดยมี

ขัน้ตอนดังนี้ 

I. นํา ช้ินขาวแตละ ช้ินของแตละสํา นักขาว มา

จัดเรยีงกลุมตามลําดับขาวที่ปลอยออกไป แลว 
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II. บันทกึลงตารางวา แตละขาวที่มีการปลอยเขาไป

นัน้ สํานักขาวใดนําเสนอบาง 

III. แบงการตรวจใหคะแนน ใหแกผูตรวจแตละคน 

โดยขาวเดยีวกันที่มาจากแตละสํานักขาว จะตอง

ตรวจดวยผูตรวจคนเดยีวกัน 

IV. ผูตรวจกรอกคะแนนลงในแบบฟอรม ตามเกณฑ

การใหคะแนนที่กําหนด 

2. เม่ือไดคะแนนครบ นําคะแนนไปสรางเปนกราฟ เพื่อนําเสนอเชิง

วิเคราะห และนําคะแนนไปสรางเปนสไลดสําหรับการประกาศ

ผลรางวัล 

3.  เตรยีมสไลดเพื่อนําเสนอขอมูลสรุปและประกาศผลทัง้หมด 

I. นอกจากวิเคราะหจากขอมูลตัวเลขแลว ควรมี

การวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ เชน การตั้ง

ขอสังเกตจากความผิดพลาดที่นาสนใจ สิ่งที่ทุก

ทมีผดิเหมือนกัน เปนตน 

II. รวบรวมโลโกของแตละสํานักขาวมาบรรจุใน

สไลด 

 

 

ข้ันตอนที ่7 กจิกรรมประกาศผลคะแนนและพธีิมอบรางวัล 

1. บอกลวงหนาในชวงทายกิจกรรมกอนหนาวา ในชวงถัดไปให

กลับมานั่งเปนกลุมตามสํานักขาว 

 

2. จัดเตรยีมของรางวัลใหพรอม ตามจํานวนคนและจํานวนกลุม 
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II. บันทกึลงตารางวา แตละขาวที่มีการปลอยเขาไป

นัน้ สํานักขาวใดนําเสนอบาง 

III. แบงการตรวจใหคะแนน ใหแกผูตรวจแตละคน 

โดยขาวเดยีวกันที่มาจากแตละสํานักขาว จะตอง

ตรวจดวยผูตรวจคนเดยีวกัน 

IV. ผูตรวจกรอกคะแนนลงในแบบฟอรม ตามเกณฑ

การใหคะแนนที่กําหนด 

2. เม่ือไดคะแนนครบ นําคะแนนไปสรางเปนกราฟ เพื่อนําเสนอเชิง

วิเคราะห และนําคะแนนไปสรางเปนสไลดสําหรับการประกาศ

ผลรางวัล 

3.  เตรยีมสไลดเพื่อนําเสนอขอมูลสรุปและประกาศผลทัง้หมด 

I. นอกจากวิเคราะหจากขอมูลตัวเลขแลว ควรมี

การวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ เชน การตั้ง

ขอสังเกตจากความผิดพลาดที่นาสนใจ สิ่งที่ทุก

ทมีผดิเหมือนกัน เปนตน 

II. รวบรวมโลโกของแตละสํานักขาวมาบรรจุใน

สไลด 

 

 

ข้ันตอนที ่7 กจิกรรมประกาศผลคะแนนและพธีิมอบรางวัล 

1. บอกลวงหนาในชวงทายกิจกรรมกอนหนาวา ในชวงถัดไปให

กลับมานั่งเปนกลุมตามสํานักขาว 

 

2. จัดเตรยีมของรางวัลใหพรอม ตามจํานวนคนและจํานวนกลุม 
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i. แบงเปนกลุมเทาจํานวนกลุมที่แขงขัน (ทุกกลุม

ทุกคนจะตองไดรางวัลกลับไป) 

ii. รางวัลที่  1 และรางวัลสุดทาย ใหมีลักษณะ

คลายกัน 

iii. ลักษณะของรางวัลมีความเปนเกม ความเปนของ

เลน เปนสิ่ งที่ตอยอดจินตนาการได  หรือ มี

ความหมายที่สอดคลองกับกจิกรรม 

3. ผูควบคุมเกมเริ่มตนนําเขาสูการประกาศผล โดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

a. ชมเชยทุกคนที่เขารวม 

b. สไลดโชวภาพโลโกของแตละสํานักขาวในรูปแบบที่ดูดีมี

เกยีรติ 

c. อธบิายที่มาของคะแนนสวนที่เหลอื 

i. คะแนนกระบวนการทํางาน 25% และคะแนน

ผลงาน 75% 

ii. คะแนนผลงาน มีโครงสรางคะแนนอยางไรบาง 

d. นําเสนอภาพกราฟอันดับตามคะแนนนยิม 

e. นําเขาสูการประกาศผล โดยทําใหเห็นการขยับของกราฟ 

เพื่อลุนวา ทมีที่ไดคะแนนนยิมสูงสุด จะครองความเปนที่หนึ่ง

ไดหรือไม เม่ือดูจากคะแนนเชิงคุณภาพและความถูกตอง

แลว 

f. ประกาศผลคะแนน พรอมกับพิธีมอบรางวัล และถายภาพ

การรับรางวัล 

g. นําเสนอสไลดการวิเคราะหและถอดบทเรยีนของแตละทมี 
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กลาวสรุปวา กจิกรรมจําลองสถานการณ ทําใหเรารับรูวา เม่ืออยูใน

สถานการณคับขันที่ตองแขงขันกันอยางดุเดือดแลว การตัดสินใจของเราเปน

อยางไร และเหตุใดจึงตัดสินใจเชนนั้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอไปในการเขาสู

สนามการทํางานจริง ที่เราจะไมบกพรองหรอืทําผิดพลาดซ้ําอีก เพื่อทําใหสื่อ

ของเราคงความนาเช่ือถอืไดสูงสุด 

 

คู่มือการตรวจงาน และตัวอย่างผลงาน 
จากเกม FAKE NEWS FIGHTER 
 

1. ข้อควรระวังในการตรวจข่าว 
 คําผดิ/สะกดผดิ 

 
ภาพท่ี 31 ตัวอยางคําผิด/สะกดผิด 

ตัวอยางนี้มีคําผิดและสะกดผิดอยู 2 คํา คือ ‘เกลือน ’ ที่ถูกตองคือ 

‘เกลื่อน’‘เมียนมาร’ ที่ถูกตองคือ ‘เมียนมา’ 

 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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2. ชื�อบุคคล ตําแหน่งหรือหน่วยงานผิด 
 

 
ภาพท่ี  32 ตัวอยางช่ือบุคคล ตําแหนงหรือหนวยงานผิด 

 

ตัวอยางนี้นอกจากจะมีจุดสะกดผิดหลายจุดแลว ยังระบุ ช่ือ

หนวยงานผิด คือ ‘องคการอาหารและยา’ ซึ่งที่ถูกตองคือ ‘สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)’ 
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3.  ไม่อ้างอิงแหล่งข่าว 

 
 

ภาพท่ี 33 ตัวอยางการไมอางองิแหลงขาว 

 
ตัวอยางนี้นําทั้งพาดหัวและเนื้อขาวมาจากเว็บไซตสํานักขาวอื่น 

(https://www.bbc.com/thai/thailand-54201872) โดยไมอางอิงแหลงขาว 

ในกรณทีี่นําเนื้อขาวที่นํามาจากแหลงอื่น จะตองใสแหลงที่มาของขาวดวย  
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4.  ไม่ใส่รายละเอียดเพิ�มเติมของข่าว  
 

 
 

ภาพท่ี 34 ตัวอยางไมใสรายละเอยีดเพ่ิมเติมของขาว 

 

ตัวอยางนี้นํารูปมาแลวพาดดวยคําวา ‘ขาวปลอม’ โดยที่ไมไดให

รายละเอยีดเพิ่มเติม สิ่งที่ควรทําคือจะตองรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมดวย 

เชน “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ช้ีแจงผานเว็บไซต 

sure.oryor.com วา ประเด็นที่แชรกันเกี่ยวกับผลไมเคลือบแว็กซหามกินนั้น ไม

เปนความจรงิ” 

ตัวอยางนี้ยังเปนการนําเสนอขาวปลอมดวย คือการนําคําวา “ขาว

ปลอม” พาดบนรูปที่เปนขอมูลจริง เปนการนําเสนอวาภาพที่บอกวาผลไม

เคลอืบแว็กซวาเปนเรื่องไมจรงินัน้เปนขาวปลอม 
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5. ไม่ปกป�องแหล่งข่าว 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  35 ตัวอยางไมปกปองแหลงขาว 

 

ตัวอยางนี้นอกจากจะไมใสรายละเอียดเพิ่มเติมของขาวแลว ยัง

ปรากฏภาพและช่ือของผูสงขาว ที่ควรทําคือตองปดบังช่ือและภาพของ

แหลงขาวกอนจะนําเสนอ 
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ภาคสาม 
Fact – Checking Movement 

การผลิตสกู๊ปข่าวรู้เท่าทันข่าวปลอม 
 

วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 
พีรพล อนุตรโสตถิ� 

ณรรธราวุธ เมืองสุข  
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บทที� 

6 
Fact – Checking Movement  

การผลิตสกู๊ปข่าวรูเ้ท่าทันข่าวปลอม 
 

 
 

ขาวปลอม ลวนสรางความสับสนและความขัดแยงใหในสังคม ทําให

เกดิการหลงเช่ือไดงาย การจัดการกับขอมูลที่ไมเปนจรงิ จําเปนตองรวมมือกัน

ทุกภาคสวน เพื่อใหขาวปลอมหมดไปจากสังคมออนไลน 

การรูเทาทันขาว คือทักษะในการคิดวิเคราะหขาวสารเพื่อที่จะ

ตรวจสอบและประเมินความนาเช่ือถือของขาวสารและขอมูล รูวาขาวนั้น

นาเช่ือถอืหรือไม รูวาขาวนั้นเขียนขึ้นดวยจุดประสงคอะไร รูจักการแยกแยะ

ขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็นและการช้ีนําของผูสรางและเขียนขาว ไมใช

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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อคตใินการรับขาวสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งรูจักการตรวจสอบขาวปลอมที่มัก

เผยแพรทางสื่ออนิเทอรเน็ต เพื่อไดไมตกเปนเหยื่อของผูไมหวังดี 

พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนในการรับรูและเช่ือขาวสารโดย

ขาดทักษะการรูเทาทันขาวนัน้เปนเรื่องสําคัญที่ไมสมควรจะมองขาม ขาวสาร

ที่ไมมีความจรงิหรอืที่เรยีกวาขาวปลอม (Fake news) ที่เผยแพรทางสื่อสังคม

ออนไลนนัน้ สามารถจะสงผลกระทบตอสังคมโดยรวมได เนื่องจากขาวปลอม 

มีการบดิเบอืน ใสราย และช้ีนํา จนอาจทําใหประชาชนเกิดความสับสน และ

ขัดแยงจนอาจสงผลใหเกดิความวุนวายในสังคมได 

บทนี้เปนการถอดบทเรยีนจากการทดลองการผลิตสกูปขาวรูเทาทัน

ขาวปลอมจากนักศกึษา 13 สถาบัน
14

 หลังผานการอบรมหลักสูตร Fake News 

Fighter ไดลงมือผลิตผลงานจริง ผานการนําเสนอประเด็นที่เปนปญหาขาว

ปลอมในทองถิ่นของตนเอง นําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม Production 

Plan ในโครงการฯ ทั้งดานการเตรียมพรอมในขั้นตอนการผลิต การเขียนบท 

การเลาเรื่อง มุมมองดานภาพ มุมมองการนําเสนอ การบริหารจัดการที่ไดรับ

ไปปฏิบัติจริง และยังเปนการเตรียมความพรอมสรางผลงานของนักศึกษาผู

ฝกอบรมกอนออกไปปฏิบัตงิานในงานดานสื่อสารมวลชน หรือประยุกตใชกับ

วิชาชีพอื่นที่สนใจตอไป 
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ภัฏสุรินทร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ วทิยาลัยนวัตกรรม 
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Fake News Fighter กับปฎิบัติการ 
ผลิตสกู๊ปข่าวรู้เท่าทันข่าวปลอม 
 

 การฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร Production Plan เพื่อผลติสกูปขาวปลอม

ดานสุขภาพ เปนสวนหนึ่งของโครงการฝกอบรม Fake News Fighter ที่ได

เดนิสายอบรมใหกับสถาบันการศกึษากลุมเปาหมาย 13 สถาบันครอบคลุมทุก

ภูมิภาคท่ัวประเทศ ซึ่งในเนื้อหาการฝกอบรม มีการฝกอบรมดานการวาง

แผนการผลิต (Production Plan) เพื่อใหความรูดานการวางแผนการผลิต

ผลงานวีดทัีศน และนําเสนอประเด็นขาวปลอมดานสุขภาพในทองถิ่น 

การฝกอบรมใหกับนักศกึษาดานนเิทศศาสตรเพื่อใหเกิดความเขาใจ

สําหรับการวางแผนการผลติ เพื่อใหสามารถนําไปใชไดจริงทั้งในโครงการและ

สําหรับเปนพื้นฐานการประกอบวิชาชีพในอนาคต แตสิ่งสําคัญของการอบรม

เนื้อหาสวนนี้คือการไดรับความรูเครื่องมือในการผลิตผลงานสําหรับการ

หักลางขาวปลอมประเภทตาง ๆ ที่เช่ือมโยงจากความรูที่ไดจากโครงการ Fake 

News Fighter 

การวางแผนการผลิตทําใหผูเขาอบรมเขาใจกระบวนการผลิตทุก

ขั้นตอน ซึ่งมีองคประกอบและรายละเอียด ทั้งเรื่อง คน, วัสดุอุปกรณหรือ

เครื่องมือ, งบประมาณหรอืตนทุนการผลติ, การจัดการ และเวลาที่ตองเสียไป 

การเตรยีมความพรอมที่ดีจะทําใหผูผลิตเห็นผลงานของตนเองลวงหนา และ

มองเห็นปญหาหรอือุปสรรคที่จําเปนตองวางแผนแกไขไวลวงหนาเพื่อใหเกิด

ปญหานอยที่สุด กอนที่จะออกไปปฏิบัติงานจริง ทําใหผูผลิตชวยกันคิด

ตัง้สมมตฐิานเกี่ยวกับปญหา ตัง้คําถามและหาคําตอบไวลวงหนา ดังนั้นกอนที่

จะลงมือผลติจึงควรมีการวางแผนในแตละขัน้ตอนโปรดักชันที่เรยีกวา 3P คือ 
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ภาพท่ี 36 แผนผังข้ันตอนโปรดักชัน 3 P 

 

 Pre- Production ขัน้ตอนการเตรยีมงาน 

 Production ขัน้ตอนการผลติรายการ 

 Post-Production ขั้นตอนเรียบเรียงและลําดับรายการ กอนเปน

ช้ินงาน 

การอบรม Production Plan จึงครอบคลุมเนื้อหาทั้งสามขั้นตอนนี้ 

กอนไดรับโจทยการผลติสกูปขาวจริงในทองถิ่นของตนเอง ซึ่งเปนเนื้อหาขาว

ปลอมเกี่ยวกับสุขภาพในทองถิ่นที่ทุกทมีชวยกันนําเสนอผานเวทฝีกอบรม  

 

ก่อนการผลิต (Pre-Production) 
เริ่มตนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสกูปขาวรูเทาทันขาว

ปลอม คือการอบรมในสวนของเนื้อหา Production Plan แนะนําหลักการ 

เทคนคิวิธ ีตัวอยางผลงานของมืออาชีพ และคําแนะนําจากนักวิชาชีพ เกิดเปน

ความรูที่ผูเขาอบรมสามารถนําไปใชไดจริงในสนาม โดยเนื้อหาการฝกอบรม 

ประกอบดวย 4 ขัน้ตอน ดังนี้  

 
Production  

 
Post-

Production 

Pre-
Production 
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ภาพท่ี  37 ข้ันตอนเนือ้หาการฝกอบรม 

 

1. ข้ันตอน Pre -production  

1.1 วางแผน (Plan) กําหนดเรื่องราว เนื้อหา ที่ตองการจะผลิต โดย

ยดึหลัก 5 W + 2H 

 Who กลุมเปาหมายเปนใคร / รายการตอบสนองคนกลุม

ไหน  

 Why วัตถุประสงคในการผลติ 

 What จะผลติเนื้อหาอะไร ประเภทไหน 

 Where กําหนดสถานที่ในการถายทํา 

 When จะเริ่มผลติเม่ือไหร / จะใชเวลาในการผลตินานแคไหน  

 How จะผลติอยางไร กําหนดรายละเอยีดในการผลติ 

 How Much ใชงบประมาณเทาไหร 

ขั�นตอน 
Pre -

production 

ขั�นตอน  
Post-

Production 

ขั�นตอนการตั�ง
โจทย์ผลิตผล

งาน 

ขั�นตอน  
Production 
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1. ข้ันตอน Pre -production  

1.1 วางแผน (Plan) กําหนดเรื่องราว เนื้อหา ที่ตองการจะผลิต โดย

ยดึหลัก 5 W + 2H 

 Who กลุมเปาหมายเปนใคร / รายการตอบสนองคนกลุม

ไหน  

 Why วัตถุประสงคในการผลติ 

 What จะผลติเนื้อหาอะไร ประเภทไหน 

 Where กําหนดสถานที่ในการถายทํา 

 When จะเริ่มผลติเม่ือไหร / จะใชเวลาในการผลตินานแคไหน  

 How จะผลติอยางไร กําหนดรายละเอยีดในการผลติ 

 How Much ใชงบประมาณเทาไหร 

ขั�นตอน 
Pre -

production 

ขั�นตอน  
Post-

Production 

ขั�นตอนการตั�ง
โจทย์ผลิตผล

งาน 

ขั�นตอน  
Production 
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1.2 จัดเตรียมขอมูลที่ เกี่ยวของกับเนื้อหาแลวนํามารวบรวม 

สังเคราะห จัดทําและเรยีบเรยีงเนื้อหา ใหเปนโครงรางบท หรือเคาโครงเรื่อง 

การเขยีน โดยคนหาไดจาก 

 เอกสาร 

 บุคคล / แหลงขาว 

 สถานที่จรงิที่จะไปถายทํา 

1.3 การจัดทําสครปิต / เขยีนบท  

เริ่มจากวางประเด็น (Concept) - แกนของเรื่อง (Theme) -เคาโครง

เรื่อง (Plot / Treatment) - (Outline Script / Synopsis) - บทสกูป (Full Script) 

สําหรับการถายทําและตัดตอ 

โดยในขั้นตอนนี้ ไดนําตัวอยางผลงานบทสมบูรณสําหรับการ

ออกอากาศมานําเสนอใหเห็น ทัง้โปรยเสยีงสําหรับผูประกาศ คําบรรยาย การ

ปลอยเสียงสัมภาษณ การจดเวลาในเสียงสัมภาษณที่ตองการ เวลาการ

นําเสนอ การเรยีบเรยีงประเด็น และการสรุปเนื้อหา โดยใชรายงานพิเศษเรื่อง 

“ฟนแลนด ตนแบบปฏิรูปการศกึษาของโลก” ออกอากาศในรายการหองขาว 

NBT สถานโีทรทัศน NBT กรมประชาสัมพันธ มานําเสนอ  

 

ตารางที� 6 การจัดทําสคริปต์/เขียนบท 

ชื�ออข่ า รูจ้กั ‘ก่รศึกษ่ฟ�ลนแลนด’ ตล้นบบปฏริปู
ก่รศึกษ่โแก 

แํ่ นบัที�   

ผูสื่อขาว : กันยาน ีหาเหม โตะขาว : การศึกษา 

ชางภาพ : สุชาติ อนิตาลอน บก.ขาว : ณรรธราวุธ เมอืงสุข  

โปรดวิเซอร : ภาพันธ รักษสทีอง  วันท่ี : 12/12//2559 
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ผูประกาศ 

 

 

การปฏิรูปการศึกษายังเปนประเด็นท่ีรัฐบาลใหความสําคัญ โดยมี

แบบอยางท่ีดีหลายประเทศ เชน ฟนแลนด ซึ่งเปนประเทศเล็ก ๆ ใน

ยุโรปแถบสแกนดิเนเวีย มีประชากรประมาณหาลานคน แตมีระบบ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพอยู ในลํา ดับตน  ๆ  ของโลก ไปติดตาม

รายละเอียดการศึกษาของฟนแลนดผานมุมมองของคนไทยท่ีเคยมี

ประสบการณดานการศึกษาท่ีฟนแลนดและมีความเชี่ยวชาญดานน้ี

โดยตรง ติดตามไดจากรายงาน 

เทป-อานตอ 

CG. รูจัก 

‘การศึกษา

ฟนแลนด’ 

ตนแบบปฏรูิป

การศึกษาโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แมวาเด็กไทยตองแบกรับแรงกดดันจากการเรียนการสอนภายใน

โรงเรียนท่ีมีการแขงขันกันสูง ด้ินรนกวดวิชากันมากมายเพื่อใหสอบ

ผาน แตสุดทายแลวเด็กชาวฟนแลนด ซึ่งไดรับอนุญาตใหเลนใน

โรงเรียนโดยไมตองเรียนหนังสือได จนถึงอายุ 6 ขวบ กลับไดรับ

การศึกษาท่ีดีกวา ทําใหเกิดคําถามวา ระบบการศึกษาของประเทศ

ฟนแลนดดีกวาของประเทศอื่นอยางไร  
 

อาจารย กุลธิดา รุงเรืองเกียรติ นักวิชาการอิสระ ท่ีมีประสบการณ

ศึกษาอยูในประเทศฟนแลนดต้ังแตชั้นมัธยมปลายและปริญญาโท

อธิบายวา ทุก ๆ 3 ป องคการเพื่อความรวมมอืทางเศรษฐกิจและการ

พัฒนา จะทําการสํารวจคุณภาพระดับการศึกษาท่ีเรียกวา PISA โดย

วัดระดับทักษะในวิชาท่ีไมเก่ียวของกับการเลนเชิงสรางสรรค เชน 

คณิตศาสตร และวทิยาศาสตรของเด็กอายุ 15 ป ลาสุดแมฟนแลนด

จะตกอันดับ แตส่ิงท่ีคนฟนแลนดใหความสําคัญกวาอันดับท่ีตก คือ

การใหความสําคัญกับปญหาความเหล่ือมลํ้าของเด็ก 

1791_01 

00:00:27:07 พซิาท่ีพึ่งผานมา 

00:01:06:22 เทาเทียม  
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1.2 จัดเตรียมขอมูลที่ เกี่ยวของกับเนื้อหาแลวนํามารวบรวม 

สังเคราะห จัดทําและเรยีบเรยีงเนื้อหา ใหเปนโครงรางบท หรือเคาโครงเรื่อง 

การเขยีน โดยคนหาไดจาก 

 เอกสาร 

 บุคคล / แหลงขาว 

 สถานที่จรงิที่จะไปถายทํา 

1.3 การจัดทําสครปิต / เขยีนบท  

เริ่มจากวางประเด็น (Concept) - แกนของเรื่อง (Theme) -เคาโครง

เรื่อง (Plot / Treatment) - (Outline Script / Synopsis) - บทสกูป (Full Script) 

สําหรับการถายทําและตัดตอ 

โดยในขั้นตอนนี้ ไดนําตัวอยางผลงานบทสมบูรณสําหรับการ

ออกอากาศมานําเสนอใหเห็น ทัง้โปรยเสยีงสําหรับผูประกาศ คําบรรยาย การ

ปลอยเสียงสัมภาษณ การจดเวลาในเสียงสัมภาษณที่ตองการ เวลาการ

นําเสนอ การเรยีบเรยีงประเด็น และการสรุปเนื้อหา โดยใชรายงานพิเศษเรื่อง 

“ฟนแลนด ตนแบบปฏิรูปการศกึษาของโลก” ออกอากาศในรายการหองขาว 

NBT สถานโีทรทัศน NBT กรมประชาสัมพันธ มานําเสนอ  

 

ตารางที� 6 การจัดทําสคริปต์/เขียนบท 

ชื�ออข่ า รูจ้กั ‘ก่รศึกษ่ฟ�ลนแลนด’ ตล้นบบปฏริปู
ก่รศึกษ่โแก 

แํ่ นบัที�   

ผูสื่อขาว : กันยาน ีหาเหม โตะขาว : การศึกษา 

ชางภาพ : สุชาติ อนิตาลอน บก.ขาว : ณรรธราวุธ เมอืงสุข  

โปรดวิเซอร : ภาพันธ รักษสทีอง  วันท่ี : 12/12//2559 
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ผูประกาศ 

 

 

การปฏิรูปการศึกษายังเปนประเด็นท่ีรัฐบาลใหความสําคัญ โดยมี

แบบอยางท่ีดีหลายประเทศ เชน ฟนแลนด ซึ่งเปนประเทศเล็ก ๆ ใน

ยุโรปแถบสแกนดิเนเวีย มีประชากรประมาณหาลานคน แตมีระบบ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพอยู ในลํา ดับตน  ๆ  ของโลก ไปติดตาม

รายละเอียดการศึกษาของฟนแลนดผานมุมมองของคนไทยท่ีเคยมี

ประสบการณดานการศึกษาท่ีฟนแลนดและมีความเชี่ยวชาญดานน้ี

โดยตรง ติดตามไดจากรายงาน 

เทป-อานตอ 

CG. รูจัก 

‘การศึกษา

ฟนแลนด’ 

ตนแบบปฏรูิป

การศึกษาโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แมวาเด็กไทยตองแบกรับแรงกดดันจากการเรียนการสอนภายใน

โรงเรียนท่ีมีการแขงขันกันสูง ด้ินรนกวดวิชากันมากมายเพื่อใหสอบ

ผาน แตสุดทายแลวเด็กชาวฟนแลนด ซึ่งไดรับอนุญาตใหเลนใน

โรงเรียนโดยไมตองเรียนหนังสือได จนถึงอายุ 6 ขวบ กลับไดรับ

การศึกษาท่ีดีกวา ทําใหเกิดคําถามวา ระบบการศึกษาของประเทศ

ฟนแลนดดีกวาของประเทศอื่นอยางไร  
 

อาจารย กุลธิดา รุงเรืองเกียรติ นักวิชาการอิสระ ท่ีมีประสบการณ

ศึกษาอยูในประเทศฟนแลนดต้ังแตชั้นมัธยมปลายและปริญญาโท

อธิบายวา ทุก ๆ 3 ป องคการเพื่อความรวมมอืทางเศรษฐกิจและการ

พัฒนา จะทําการสํารวจคุณภาพระดับการศึกษาท่ีเรียกวา PISA โดย

วัดระดับทักษะในวิชาท่ีไมเก่ียวของกับการเลนเชิงสรางสรรค เชน 

คณิตศาสตร และวทิยาศาสตรของเด็กอายุ 15 ป ลาสุดแมฟนแลนด

จะตกอันดับ แตส่ิงท่ีคนฟนแลนดใหความสําคัญกวาอันดับท่ีตก คือ

การใหความสําคัญกับปญหาความเหล่ือมลํ้าของเด็ก 

1791_01 

00:00:27:07 พซิาท่ีพึ่งผานมา 

00:01:06:22 เทาเทียม  
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 CG.กุ ล ธิ ด า 

รุงเรอืงเกียรติ/

ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ

ดานการศึกษา

ฟนแลนด  

 

 

 
 

CG.อาจารย 

กุลธดิา 

รุงเรอืงเกียรต ิ

/ผูเชี่ยวชาญ

ดานการศกึษา

ฟนแลนด  

 

 

 
 

 

CG.กุลธดิา 

รุงเรอืงเกียรต/ิ

ผูเชี่ยวชาญดาน

การศึกษา

ฟนแลนด 

นอกจากน้ี ฟนแลนดยังเปนประเทศท่ีโรงเรียนใหเรียนฟรีแทบทุก

โรงเรียน และไมเนนการสอบเพื่อแขงขัน ท้ังมีความยืดหยุนในการ

เรียนการสอน และผลสํารววจพบวาความตางของโรงเรียนอยูท่ีแค

รอยละ 5 เทาน้ัน ไมสําคัญวาจะเรียนโรงเรียนใด แมจะเปนโรงเรียน

เล็ก ๆ ใกลบาน มาตรฐานไมตางกัน 

 1791_01 

00:05:41:04 ตอนน้ี 

00:06:37:17 พัฒนาไปพรอมกัน 
 

ท้ังน้ีครูถือเปนหัวใจของการศึกษาฟนแลนด ครูทุกคนในฟนแลนด

ตองจบปริญญาโทเปนอยางนอย ใชเวลาสอนเพียงวันละ 4 ชั่วโมง 

และใชเวลา 2 ชั่วโมงตอสัปดาหเพื่อ “การพัฒนาวิชาชีพครู” ขณะท่ี

อัตราสวนจํานวนนักเรียนตอครูก็คอนขางตํ่า ท้ังตองเขาใจพื้นฐาน

นักเรียนแตละคนท่ีไมเหมือนกัน โดยการดึงศักยภาพของผูเรียนให

ไดมากท่ีสุด และภาคสวนตาง ๆ ของฟนแลนด ท้ังองคกรการศึกษา

ภาครัฐบาล ภาคสังคม รวมถึงชุมชน ผูปกครอง ทํางานรวมกันอยาง

ใกลชดิ 

1791_01 

00:02:22:20 การศึกษา 

00:03:00:01 ในอนาคตได 
 

หลายอยางในระบบการศึกษาฟนแลนดอาจเปนบทเรียนท่ีมีประโยชน

ตอการปฏรูิปการศึกษาไทย เชน การผลิตครูคุณภาพสูง การกระจาย

ทรัพยากรท่ีเปนธรรม ความเปนธรรมทางการเรียนท่ีไมคัดเลือก

เฉพาะนักเรียนเกงเขาโรงเรียน ไมแบงแยกนักเรียนเกง-นักเรียนออน

ออกจากกัน เพราะการแบงแยกนักเรียน คือ การแบงแยกครูไปดวย
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ในตัว ถาระบบโรงเรียนทําได การลงทุนทางการศึกษาไทยอาจจะเกิด

การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นไดในอนาคต 

 

นอกจากนี้ ยกตัวอยางรายงานที่ออกอากาศเรียบรอยแลว เพื่อให

เห็นกระบวนการที่สมบูรณทัง้ในสวนของบทและการตัดตอสมบูรณ พรอมกับ

ชวนผูฝกอบรมสังเกตเนื้อหาสวนตาง ๆ ที่ระบุไวในบทเพื่อเทียบกับสวนที่

ออกอากาศ  

 
 

ภาพท่ี  38 ตัวอยางรายงาน “ฟนแลนด ตนแบบปฏิรูปการศึกษาโลก” 

 

1.4 ประสานงานกับสวนตาง ๆ ทั้งภายใน (ทีมงาน) และภายนอก 

(สถานที่ หรอืแหลงขาว) สําหรับการเตรยีมความพรอมถายทํา 
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ภาพ เสียง 

 CG.กุ ล ธิ ด า 

รุงเรอืงเกียรติ/

ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ

ดานการศึกษา

ฟนแลนด  

 

 

 
 

CG.อาจารย 

กุลธดิา 

รุงเรอืงเกียรต ิ

/ผูเชี่ยวชาญ

ดานการศกึษา

ฟนแลนด  

 

 

 
 

 

CG.กุลธดิา 

รุงเรอืงเกียรต/ิ

ผูเชี่ยวชาญดาน

การศึกษา

ฟนแลนด 

นอกจากน้ี ฟนแลนดยังเปนประเทศท่ีโรงเรียนใหเรียนฟรีแทบทุก

โรงเรียน และไมเนนการสอบเพื่อแขงขัน ท้ังมีความยืดหยุนในการ

เรียนการสอน และผลสํารววจพบวาความตางของโรงเรียนอยูท่ีแค

รอยละ 5 เทาน้ัน ไมสําคัญวาจะเรียนโรงเรียนใด แมจะเปนโรงเรียน

เล็ก ๆ ใกลบาน มาตรฐานไมตางกัน 

 1791_01 

00:05:41:04 ตอนน้ี 

00:06:37:17 พัฒนาไปพรอมกัน 
 

ท้ังน้ีครูถือเปนหัวใจของการศึกษาฟนแลนด ครูทุกคนในฟนแลนด

ตองจบปริญญาโทเปนอยางนอย ใชเวลาสอนเพียงวันละ 4 ชั่วโมง 

และใชเวลา 2 ชั่วโมงตอสัปดาหเพื่อ “การพัฒนาวิชาชีพครู” ขณะท่ี

อัตราสวนจํานวนนักเรียนตอครูก็คอนขางตํ่า ท้ังตองเขาใจพื้นฐาน

นักเรียนแตละคนท่ีไมเหมือนกัน โดยการดึงศักยภาพของผูเรียนให

ไดมากท่ีสุด และภาคสวนตาง ๆ ของฟนแลนด ท้ังองคกรการศึกษา

ภาครัฐบาล ภาคสังคม รวมถึงชุมชน ผูปกครอง ทํางานรวมกันอยาง

ใกลชดิ 

1791_01 

00:02:22:20 การศึกษา 

00:03:00:01 ในอนาคตได 
 

หลายอยางในระบบการศึกษาฟนแลนดอาจเปนบทเรียนท่ีมีประโยชน

ตอการปฏรูิปการศึกษาไทย เชน การผลิตครูคุณภาพสูง การกระจาย

ทรัพยากรท่ีเปนธรรม ความเปนธรรมทางการเรียนท่ีไมคัดเลือก

เฉพาะนักเรียนเกงเขาโรงเรียน ไมแบงแยกนักเรียนเกง-นักเรียนออน

ออกจากกัน เพราะการแบงแยกนักเรียน คือ การแบงแยกครูไปดวย
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ภาพ เสียง 

ในตัว ถาระบบโรงเรียนทําได การลงทุนทางการศึกษาไทยอาจจะเกิด

การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นไดในอนาคต 

 

นอกจากนี้ ยกตัวอยางรายงานที่ออกอากาศเรียบรอยแลว เพื่อให

เห็นกระบวนการที่สมบูรณทัง้ในสวนของบทและการตัดตอสมบูรณ พรอมกับ

ชวนผูฝกอบรมสังเกตเนื้อหาสวนตาง ๆ ที่ระบุไวในบทเพื่อเทียบกับสวนที่

ออกอากาศ  

 
 

ภาพท่ี  38 ตัวอยางรายงาน “ฟนแลนด ตนแบบปฏิรูปการศึกษาโลก” 

 

1.4 ประสานงานกับสวนตาง ๆ ทั้งภายใน (ทีมงาน) และภายนอก 

(สถานที่ หรอืแหลงขาว) สําหรับการเตรยีมความพรอมถายทํา 
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2. ข้ันตอน Production ซึ่ง เปนขั้นตอนผลิตผลงานที่ตองการ

นําเสนอ มีการใหความรูเกี่ยวกับ  

 เตรยีมและตรวจเช็คอุปกรณ 

 จัดเตรยีมฉากและพื้นที่ถายทํา 

 จัดเตรยีมแสง และเสยีง 

 จัดวางตําแหนงกลอง 

 ซักซอมทมีงานทุกฝาย 

 ถายทําจรงิ 

ในขั้นตอนนี้ มีการใหความรู เพิ่มเติมเกี่ยวกับการถายภาพ และ

ความรูเชิงเทคนคิของชางภาพโทรทัศน (ภาพเคลื่อนไหว) เกี่ยวกับช่ือเรยีก เชน  

Shot เปนหนวยของการเรียกภาพ โดยนับตั้งแตเริ่มบันทึกเทป ไป

จนถงึสิ้นสุดการบันทกึ 1 ครัง้ ไมวาจะใชเวลาเทาใด 

Scene เปนการเรยีกหนวย ที่นํา Shot หลาย ๆ Shot มาเรียงรอยกัน

ใหเปนความตอเนื่อง ไมสะดุด หรอืกระโดด 

Sequence เปนการนําเอา Scene หลาย ๆ Scene มารอยตอกันจน

เปนกลุมเนื้อหา เปรยีบเหมือนหนังสอื 1 บทนั่นเอง 

 

3. ข้ันตอน Post-Production เปนกระบวนการสุดทายของการ

ผลติผลงานกอนนําไปเผยแพรสูสาธารณชน โดยนําภาพที่ถายทํามาเรียบเรียง

ตัดตอสวนที่เกนิหรอืไมตองการออก หรอืเอาภาพที่ตองการมาแทรก มีการใส

สสีันความนาสนใจดวยการใชเอฟเฟค หรือกราฟก ซอนตัวหนังสือช่ือบุคคล 

ช่ือเรื่อง Subtitle ดนตร ีหรอือื่น ๆ ซึ่งขั้นตอนการตัดตอนี้จะลงมือกระทําไดก็

ตอเม่ือ producer ผูควบคุมการผลิตไดมอบหมายใหผูเขียนบท มีการปรับ

เพิ่มเติมบทที่ถายทําเปนบทสําหรับการตัดตอ มีการใสรายละเอียดเสียง
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บรรยาย ถอดเสียงสัมภาษณที่ตองการ ระบุภาพที่ตองการไวในบทอยาง

สมบูรณแลว 

การฝกอบรมเนื้อหา Production Plan ผูอบรมไดสอดแทรกตัวอยาง

ผลงานที่นาสนใจ เพื่อใหผูเขาอบรมไดดูเปนตัวอยาง ทัง้การเลอืกประเด็น การ

เขียนบท มุมมองการถายภาพ การลําดับเรื่องราว การบรรยายเสียง และ

ดนตรี โดยแยกตัวอยางผลงานเปน 2 ประเภท คือรายงานขาวของไทย และ

รายงานของตางประเทศ 

สําหรับสกูปขาวของไทย ไดนําตัวอยางสกูปขาวเรื่อง “ลักลอบทิ้ง

ขยะตดิเช้ือ” ของสํานักขาวไทย อสมท เกี่ยวกับปญหาที่ผูรับเหมากําจัดขยะ

ตดิเช้ือนําขยะตดิเช้ือจากโรงพยาบาลหลายแหงในภาคอีสาน มาลักลอบทิ้งใน

พื้นที่ใกลชุมชน สงผลกระทบตอสุขอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดลอม 

รายงานขาวช้ินนี้เปนตัวอยางของการนําเสนอประเด็นที่มีผลกระทบตอผูคน 

และการถายภาพที่สะทอนมุมมองเกี่ยวกับกลิ่นหรอืความสกปรกไดดี 

 

 
ภาพท่ี 39 ตัวอยางผลงานรายงานพิเศษ “ลักลอบท้ิงขยะติดเช้ือ” 

ของสํานักขาวไทย อสมท 
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2. ข้ันตอน Production ซึ่ง เปนขั้นตอนผลิตผลงานที่ตองการ

นําเสนอ มีการใหความรูเกี่ยวกับ  

 เตรยีมและตรวจเช็คอุปกรณ 

 จัดเตรยีมฉากและพื้นที่ถายทํา 

 จัดเตรยีมแสง และเสยีง 

 จัดวางตําแหนงกลอง 

 ซักซอมทมีงานทุกฝาย 

 ถายทําจรงิ 

ในขั้นตอนนี้ มีการใหความรู เพิ่มเติมเกี่ยวกับการถายภาพ และ

ความรูเชิงเทคนคิของชางภาพโทรทัศน (ภาพเคลื่อนไหว) เกี่ยวกับช่ือเรยีก เชน  

Shot เปนหนวยของการเรียกภาพ โดยนับตั้งแตเริ่มบันทึกเทป ไป

จนถงึสิ้นสุดการบันทกึ 1 ครัง้ ไมวาจะใชเวลาเทาใด 

Scene เปนการเรยีกหนวย ที่นํา Shot หลาย ๆ Shot มาเรียงรอยกัน

ใหเปนความตอเนื่อง ไมสะดุด หรอืกระโดด 

Sequence เปนการนําเอา Scene หลาย ๆ Scene มารอยตอกันจน

เปนกลุมเนื้อหา เปรยีบเหมือนหนังสอื 1 บทนั่นเอง 

 

3. ข้ันตอน Post-Production เปนกระบวนการสุดทายของการ

ผลติผลงานกอนนําไปเผยแพรสูสาธารณชน โดยนําภาพที่ถายทํามาเรียบเรียง

ตัดตอสวนที่เกนิหรอืไมตองการออก หรอืเอาภาพที่ตองการมาแทรก มีการใส

สสีันความนาสนใจดวยการใชเอฟเฟค หรือกราฟก ซอนตัวหนังสือช่ือบุคคล 

ช่ือเรื่อง Subtitle ดนตร ีหรอือื่น ๆ ซึ่งขั้นตอนการตัดตอนี้จะลงมือกระทําไดก็

ตอเม่ือ producer ผูควบคุมการผลิตไดมอบหมายใหผูเขียนบท มีการปรับ

เพิ่มเติมบทที่ถายทําเปนบทสําหรับการตัดตอ มีการใสรายละเอียดเสียง
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บรรยาย ถอดเสียงสัมภาษณที่ตองการ ระบุภาพที่ตองการไวในบทอยาง

สมบูรณแลว 

การฝกอบรมเนื้อหา Production Plan ผูอบรมไดสอดแทรกตัวอยาง

ผลงานที่นาสนใจ เพื่อใหผูเขาอบรมไดดูเปนตัวอยาง ทัง้การเลอืกประเด็น การ

เขียนบท มุมมองการถายภาพ การลําดับเรื่องราว การบรรยายเสียง และ

ดนตรี โดยแยกตัวอยางผลงานเปน 2 ประเภท คือรายงานขาวของไทย และ

รายงานของตางประเทศ 

สําหรับสกูปขาวของไทย ไดนําตัวอยางสกูปขาวเรื่อง “ลักลอบทิ้ง

ขยะตดิเช้ือ” ของสํานักขาวไทย อสมท เกี่ยวกับปญหาที่ผูรับเหมากําจัดขยะ

ตดิเช้ือนําขยะตดิเช้ือจากโรงพยาบาลหลายแหงในภาคอีสาน มาลักลอบทิ้งใน

พื้นที่ใกลชุมชน สงผลกระทบตอสุขอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดลอม 

รายงานขาวช้ินนี้เปนตัวอยางของการนําเสนอประเด็นที่มีผลกระทบตอผูคน 

และการถายภาพที่สะทอนมุมมองเกี่ยวกับกลิ่นหรอืความสกปรกไดดี 

 

 
ภาพท่ี 39 ตัวอยางผลงานรายงานพิเศษ “ลักลอบท้ิงขยะติดเชื้อ” 

ของสํานักขาวไทย อสมท 

 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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สวนรายงานขาวตางประเทศ คือการนําเสนอรายงานเรื่อง “Would 

you eat recycled landfill meat?” ของ BBC News เกี่ยวกับชีวิตคนยากจน

ของฟลปิปนสที่ตองพึ่งพงิอาหารจากรานที่นําเนื้อสัตวจากกองขยะมาปรุงซ้ํา

อกีครั้ง หรอืที่คนฟลปิปนสเรยีกวา “ปกปก” มีความหมายตรงตัววา “อาหาร

ปดฝุน” ซึ่งเปนการนําอาหารเหลือทิ้งจากภัตตาคาร รานอาหาร หรือรานที่

ขายอาหารฟาสตฟูด มาเลอืกเอาแตเนื้อสัตว และนําไปปรุง ดวยการตม เค่ียว 

หรือทอด ใหเปนอาหารจานใหม ขายใหคนยากจนเพื่อสะทอนปญหาความ

ยากจนและเหลื่อมล้ําภายใตโครงสรางสังคมฟลิปปนส ซึ่งรายงานช้ินนี้ เปน

ผลงานที่ท่ัวโลกใหการยอมรับเรื่องประเด็นทางสังคมที่ลึกซึ้ง ผานมุมมองการ

เลาเรื่องที่เรียบงาย กับภาพถายที่ทรงพลัง แสดงสังคมสลัมในมะนิลา ชีวิต

ผูคนภายใตความไรสุขอนามัย กับภาพอาหารกอนและหลังปรุงที่คนดูอาจไม

กลาลิ้มลอง 

 

 
 

ภาพท่ี 40 ตัวอยางรายงาน “Would you eat recycle landfill meat?” ของ BBC News 

 

 

169 
 

หลังจากไดชมตัวอยางผลงานดังกลาว จึงใชกิจกรรมพูดคุยเพื่อ

นําไปสูบทชวนผูฝกอบรมสนทนา วิพากษวิจารณ หรือตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับ

เนื้อหาของรายงานตัวอยาง เชน ประเด็น ภาพ บท เสียงบรรยาย แหลงขาว 

เพื่อใหทุกคนไดรับประโยชนจากผลงานตัวอยาง เปนความรูอีกสวนที่สําคัญ

สําหรับการฝกอบรม 

 

4. ข้ันตอนการตั้งโจทยผลิตผลงาน การช้ีแจง เงื่อนไข และกตกิา  

เนื้อหาสวนสุดทายหลังการฝกอบรม Production Plan คือการตั้ง

โจทยเพื่อนําไปสูการผลิตผลงานของจริง มีการช้ีแจงเง่ือนไข กติกา เพื่อใหผู

ฝกอบรมจากทุกสถาบันไดกลับไปผลิตสกูปขาวรูเทาทันขาวปลอมในชุมชน

ทองถิ่นของตน  

โดยโครงการ Fake News Fighter ครั้งนี้ไดตั้งโจทยเกี่ยวกับปญหา

ขาวปลอมดานสุขภาพในทองถิ่นของตนเองทุกภูมิภาค และมีโปรดิวเซอร 

(Producer) ในโครงการเปนผูควบคุมการผลติใหกับทุกสถาบัน 

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานสะทอนปญหาขาวปลอมดาน

สุขภาพจึงเปนสวนหนึ่งของการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fake News Fighter ใหผู

อบรมซึ่งทั้งหมดเปนนักศึกษาดานนิเทศศาสตรสื่อสารมวลชนไดลงมือผลิต

ผลงานจริง ผานการนําเสนอประเด็นที่เปนปญหาขาวปลอมในทองถิ่นของ

ตนเอง นําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม Production Plan ในโครงการฯ ทั้ง

ดานการเตรียมพรอมในขั้นตอนการผลิต การเขียนบท การเลาเรื่อง มุมมอง

ดานภาพ มุมมองการนําเสนอ การบริหารจัดการที่ไดรับไปปฏิบัติจริง และยัง

เปนการเตรียมความพรอมสรางผลงานของนักศึกษาผูฝกอบรมกอนออกไป

ปฏิบัติงานในงานดานสื่อสารมวลชน หรือประยุกตใชกับวิชาชีพอื่นที่สนใจ

ตอไป 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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สวนรายงานขาวตางประเทศ คือการนําเสนอรายงานเรื่อง “Would 

you eat recycled landfill meat?” ของ BBC News เกี่ยวกับชีวติคนยากจน
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ปดฝุน” ซึ่งเปนการนําอาหารเหลือทิ้งจากภัตตาคาร รานอาหาร หรือรานที่

ขายอาหารฟาสตฟูด มาเลอืกเอาแตเนื้อสัตว และนําไปปรุง ดวยการตม เค่ียว 
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และกอนนําไปสูการผลิตผลงานตามโจทยนั้น ยังมีเง่ือนไขการขอ

งบประมาณสําหรับผลิตผลงาน คือการเขียน “Proposal” หรือ ใบเสนอ

โครงการสําหรับขอรับงบประมาณเพื่อการผลิตผลงาน โดยทางผูอบรมได

แนะนําวิธกีาร และขัน้ตอนการเขยีน Proposal ดังนี้ 

 ช่ือประเด็นที่ตองการนําเสนอ 

 ความนาสนใจของประเด็นที่ตองการนําเสนอ 

 วัตถปุระสงคของการนําเสนอ 

 รูปแบบของการนําเสนอ (สกูปขาว ความยาว 3 นาท)ี 

 ระยะเวลาการผลติซึ่งอางองิตามไทมไลน 

 งบประมาณ (จํานวน 5,000 บาท)  

 รายช่ือทมีงานรับผดิชอบ 

 ช่ืออาจารยที่ปรกึษาโครงการของแตละสถาบัน 

 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 การระบุใน Proposal นอกจากทําใหผูอบรมไดทบทวนความคิด

เกี่ยวกับโครงการหรอืเนื้อหาของผลงานของตนอยางชัดเจนและรอบดาน ทาง

ผูอบรมก็มองเห็นจํานวนของผลงานกอนขั้นตอนการผลิต จํานวนผูอบรมและ

ทมีงาน นําไปสูการบริหารจัดการดานเวลา งบประมาณ และการติดตามดูแล

ไดงายขึ้น 

สําหรับผูเขารับการฝกอบรมในโครงการ Fake News Fighter ครั้งนี้ 

เปนนักศกึษาดานนเิทศศาสตร สื่อสารมวลชน และสื่อใหม จํานวน 13 สถาบัน 

ประกอบดวย 
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ตารางที� 7 ตารางสําหรับผู้เข้ารับการฝ�กอบรมในโครงการ 

 Fake News Fighter 

ภาคใต ้ ภาคเหนอื ภาคอสีาน ภาคกลาง 

มหาวทิยาลยัสงขลา

นครินทร วทิยาเขต

ปตตาน ี

มหาวทิยาลยัราชภัฏ

เชียงราย 

มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม  

 

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร  

(คณะวารสารศาสตร

และสื่อสารมวลชน)  

มหาวทิยาลยัราชภัฏ

ยะลา 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ

เชียงใหม 

มหาวทิยาลยัราช

ภัฏสุรินทร 

มหาวทิยาลยัธรรม 

ศาสตร (วทิยาลยั

นวัตกรรม)  

   มหาวทิยาลยั         ศรี

นครินทรวโิรฒ  

   มหาวทิยาลยั

รามคําแหง  

   สถาบนัการจัดการ

ปญญาภิวัฒน 

   มหาวทิยาลยั 

ราชภัฏพระนคร 

   มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร  

 

หลังกําหนดการฝกอบรมแตละภูมิภาค ไดกําหนดใหแตละสถาบัน

คัดเลือกตัวแทนที่จะรับบรีฟงานการผลิตสกูปสะทอนปญหาขาวปลอมดาน

สุขภาพในแตละทองถิ่นใน Application Line ที่ถูกสรางขึ้น โดยกําหนดใหแตละ

สถาบันไปชวยกันคิดประเด็นปญหาขาวปลอมดานสุขภาพที่ตองการผลิต และ

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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นําเสนอเปน Proposal สงมาทางอีเมล Email เพื่อพิจารณาใหงบประมาณ

สนับสนุนสถาบันละ 5,000 บาท  

โดยกําหนดการผลติ (Time Line) ที่วางไวเปนกรอบการทํางาน คือ   

 

ตารางที� 8 กําหนดการผลิตในการทํางาน 

กาํหนดการ ตลุาคม พฤศจกิายน 

ประชุมชี้แจงกติกา 13  

เสนอประเด็นและสง Proposalและบท  14-25 — 

สงงาน Draft แรก 30 — 

ปรับแกและสง Draft สอง  — 5 

ปรับแกและสง Draft สาม — 9 

เผยแพรผลงานสูกลุมเปาหมายพรอมแบบประเมนิ — 10-15 

สงใหกรรมการคดัเลือก — 17 

นําเสนอผลงานรอบสุดทาย  — 27 

 

พรอมกตกิาเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานสําหรับการผลติผลงาน ดังนี้  

1. ผลติเปนประเภทสกูปขาว ความยาวไมเกนิ 3 นาท ี

2. ถายทําดวยกลองถายวิดโีอคุณภาพมาตรฐาน ความละเอยีดอยาง

นอย full hd 1080p 

3. เสยีงบรรยายและเสยีงสัมภาษณบันทกึดวยอุปกรณมาตรฐาน 

4. ซอน CG ช่ือเรื่อง/ช่ือบุคคล และมี subtitle เสยีงบรรยายและเสียง

สัมภาษณสําหรับผูบกพรองทางการไดยนิ 
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5. หากเนื้อหามีขอมูลประกอบ ตองอางองิแหลงที่มา ทั้งขอมูลท่ัวไป

และ Infographic  

6. mix เสยีงใหเรยีบรอย 

7. บันทึกเปนไฟลสกุล .MOV ความละเอียดขั้นต่ํา 720p พรอมบท

สมบูรณ 

8. ในกรณสีงงานไฟลงานครั้งสุดทายเพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือก

ตองใชความละเอยีด 1080p พรอมบทสมบูรณที่ระบุ CG /ซอนช่ือตาง ๆ ลงใน

บทเรยีบรอยแลว 

ทั้งนี้ ในการดําเนินการผลิต จะมีการตั้งกลุมการสื่อสารภายใน

แอปพลเิคช่ัน Line และใชชองทางดังกลาวในการสงงาน แกไข และเสนอความ

คิดเห็นแบบ Real Time เพื่อใหการดําเนนิการผลติมีความราบรื่นทุกขัน้ตอนจน

เสร็จสิ้นกระบวนการ  

 

 การผลิต (Production)  
หลังจากผูฝกอบรมแตละสถาบันผานการอบรมและกลับไปประชุม

หารอืกัน ภายใน 1 อาทติย ผูฝกอบรมไดนําเสนอ Proposal ดังนี้ 

 

ตารางที� 9 ตารางการนําเสนอ Proposal ผู้ฝ�กอบรม 

สถาบนัการศึกษา ประเดน็สกูป๊ขา่วรูเ้ทา่ทนัขา่วปลอม
ในชมุชนทอ้งถิ �นของงน 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขต

ปตตานี  

วัคซนีกับฮาลาล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา  รับประทานมังคุดคูกับนํ้าตาลทําให

เสียชวีติ 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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และ Infographic  
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บทเรยีบรอยแลว 

ทั้งนี้ ในการดําเนินการผลิต จะมีการตั้งกลุมการสื่อสารภายใน
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หลังจากผูฝกอบรมแตละสถาบันผานการอบรมและกลับไปประชุม

หารอืกัน ภายใน 1 อาทติย ผูฝกอบรมไดนําเสนอ Proposal ดังนี้ 

 

ตารางที� 9 ตารางการนําเสนอ Proposal ผู้ฝ�กอบรม 

สถาบนัการศึกษา ประเดน็สกูป๊ขา่วรูเ้ทา่ทนัขา่วปลอม
ในชมุชนทอ้งถิ �นของงน 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขต

ปตตานี  

วัคซนีกับฮาลาล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา  รับประทานมังคุดคูกับนํ้าตาลทําให

เสียชวีติ 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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สถาบนัการศึกษา ประเดน็สกูป๊ขา่วรูเ้ทา่ทนัขา่วปลอม
ในชมุชนทอ้งถิ �นของงน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย ออจื่อออจํา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม เมี่ยงยับยัง้มะเร็ง? 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม บุหร่ีไฟฟา ความจริงท่ีถูกซอน 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร (คณะวารสาร

ศาสตรและส่ือสารมวลชน)  

Fake News Fake Filler 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร (วทิยาลัย

นวัตกรรม)  

ยา PrEP รักษา HIV จริงหรือ? 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  ความเขาใจผดิเก่ียวกับสถานการณ 

โควดิ-19 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง  วางโทรศัพทไวขางหมอน เส่ียงเปน

มะเร็ง? 

สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน  รับประทานอาหารแชแข็งเส่ียงเปน

มะเร็ง? 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร  บุหร่ีไฟฟา ท่ีมาลางราย 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  โดนฝนทําใหเปนหวัดจริงหรือ? 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร ไมสงประเด็นและ Proposal ขอถอนตัว

จากการผลิต 

 
  

 

175 
 

ตัวอย่าง Proposal การผลิตสกู๊ปข่าวรู้เทา่ทันขา่วปลอม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป�ตตานี  
เรื�อง การรับวัคซีนในจังหวัดป�ตตานี (วัคซีนฮาลาล) 

 

ประเด็น :  

 การรับวัคซนีในจังหวัดปตตาน ี
 

ที่มาและความสําคัญ :  

 เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดปตตานี ไดมีการเผยแพรขอมูลขาวปลอม

เกี่ยวกับการที่ มุสลมิ ไมสามารถรับการฉีดวัคซีนได ทําใหหลายครอบครัวไม

พาลูกหลานไปรับการฉดีวัคซนีปองกันโรคในชวงป 2561 จึงอยากสรางความ

เขาใจในกระบวนการทํางานของวัคซนีและผลกระทบจากการที่ไมไดรับวัคซีน

ที่ครบถวนตามหลักอนามัย 
 

วัตถุประสงค :  

 1. เพื่อสรางความเขาใจในกระบวนการทํางานของวัคซนี 

 2. เพื่อนําเสนอผลเสยีที่จะเกดิขึ้นหากไมไดรับวัคซีนที่ครบถวน และ

ผลดหีากไดรับวัคซนีครบถวนตามหลักอนามัย 
 

รูปแบบในการนําเสนอ :  

 สกูปขาว ความยาว 3 นาท ี
 

กลุมเปาหมาย :  

 นักศกึษา มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตปตตาน ี 

 

 

 

 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม เมี่ยงยับยัง้มะเร็ง? 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม บุหร่ีไฟฟา ความจริงท่ีถูกซอน 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร (คณะวารสาร

ศาสตรและส่ือสารมวลชน)  

Fake News Fake Filler 
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ตัวอย่าง Proposal การผลิตสกู๊ปข่าวรู้เทา่ทันขา่วปลอม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป�ตตานี  
เรื�อง การรับวัคซีนในจังหวัดป�ตตานี (วัคซีนฮาลาล) 

 

ประเด็น :  

 การรับวัคซนีในจังหวัดปตตาน ี
 

ที่มาและความสําคัญ :  

 เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดปตตานี ไดมีการเผยแพรขอมูลขาวปลอม

เกี่ยวกับการที่ มุสลมิ ไมสามารถรับการฉีดวัคซีนได ทําใหหลายครอบครัวไม

พาลูกหลานไปรับการฉดีวัคซนีปองกันโรคในชวงป 2561 จึงอยากสรางความ

เขาใจในกระบวนการทํางานของวัคซนีและผลกระทบจากการที่ไมไดรับวัคซีน

ที่ครบถวนตามหลักอนามัย 
 

วัตถุประสงค :  

 1. เพื่อสรางความเขาใจในกระบวนการทํางานของวัคซนี 

 2. เพื่อนําเสนอผลเสยีที่จะเกดิขึ้นหากไมไดรับวัคซีนที่ครบถวน และ

ผลดหีากไดรับวัคซนีครบถวนตามหลักอนามัย 
 

รูปแบบในการนําเสนอ :  

 สกูปขาว ความยาว 3 นาท ี
 

กลุมเปาหมาย :  

 นักศกึษา มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตปตตาน ี 

 

 

 

 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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ระยะเวลาในการผลิต :  

วนั เดอืน ป�  การดาํเนนิงาน หมายเหต ุ

13 ตุลาคม 2563 ประชุมชี้แจงกติกากับ

ทีมงาน Fake News Fighter 

 

14 ตุลาคม 2563  ชี้แจงรายละเอยีดท่ีประชุม

ใหกับสมาชกิ 

 

14 – 20 ตุลาคม 

2563 

กําหนดประเด็นและจดัทํา 

Proposal  

 

20-25 ตุลาคม 

2563  

สง และปรับแก Proposal   

25 – 30 ตุลาคม 

2563 

จัดทําและสงบท

รายการสกูปขาว  

 

1 – 9 พฤศจกิายน 

2563  

ปรับแกบท พรอมถายทําให

สมบูรณ 

 

10-15 พฤศจกิายน 

2563 

เผยแพรผลงานท่ีสมบูรณ

พรอมแบบประเมนิ 

 

17 พฤศจกิายน 

2563 

สงผลงานใหคณะกรรมการ

คัดเลือก 

สงคลิปผลงาน / 

Proposal / บทสมบูรณ 

ทาง Google drive สราง 

Folder ชื่อสถาบัน 

27 พฤศจกิายน 

2563 

นําเสนองานรอบสุดทายตอ

คณะกรรมการ  

ท่ี บมจ.อสมท  

 

งบประมาณ : 5,000 บาท 
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รายช่ือทมีผูรับผดิชอบ :  

 นางสาวอรรัมภา เพงบุญ 

 นางสาวณัชชา เพ็ชรสุวรรณ 
 

ที่ปรึกษา : ผศ.วลักษณกมล จางกมล 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ :  

 กลุมเปาหมายมีความเขาใจในการทํางานของวัคซีนมากขึ้น และนํา

ความรูที่ไดไปเผยแพรหรอืบอกตอ 

 

 
 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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ระยะเวลาในการผลิต :  

วนั เดอืน ป�  การดาํเนนิงาน หมายเหต ุ

13 ตุลาคม 2563 ประชุมชี้แจงกติกากับ

ทีมงาน Fake News Fighter 

 

14 ตุลาคม 2563  ชี้แจงรายละเอยีดท่ีประชุม

ใหกับสมาชกิ 

 

14 – 20 ตุลาคม 

2563 

กําหนดประเด็นและจดัทํา 

Proposal  

 

20-25 ตุลาคม 

2563  

สง และปรับแก Proposal   

25 – 30 ตุลาคม 

2563 

จัดทําและสงบท

รายการสกูปขาว  

 

1 – 9 พฤศจกิายน 

2563  

ปรับแกบท พรอมถายทําให

สมบูรณ 

 

10-15 พฤศจกิายน 

2563 

เผยแพรผลงานท่ีสมบูรณ

พรอมแบบประเมนิ 

 

17 พฤศจกิายน 

2563 

สงผลงานใหคณะกรรมการ

คัดเลือก 

สงคลิปผลงาน / 

Proposal / บทสมบูรณ 

ทาง Google drive สราง 

Folder ชื่อสถาบัน 

27 พฤศจกิายน 

2563 

นําเสนองานรอบสุดทายตอ

คณะกรรมการ  

ท่ี บมจ.อสมท  

 

งบประมาณ : 5,000 บาท 
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รายช่ือทมีผูรับผดิชอบ :  

 นางสาวอรรัมภา เพงบุญ 

 นางสาวณัชชา เพ็ชรสุวรรณ 
 

ที่ปรกึษา : ผศ.วลักษณกมล จางกมล 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ :  

 กลุมเปาหมายมีความเขาใจในการทํางานของวัคซีนมากขึ้น และนํา

ความรูที่ไดไปเผยแพรหรอืบอกตอ 
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ตัวอย่าง Proposal การผลิตสกู๊ปข่าวรู้เทา่ทันขา่วปลอม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเด็นบหุรี�ไฟฟ�า 

 

1. กําหนดประเด็นปญหา 

 ขาวลวงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา 
 

2. ที่มาและความสําคัญของปญหา  

 บุหรี่ไฟฟาเปนอุปกรณที่วัยรุนนยิมใชกันเปนจํานวนมาก เนื่องจากมี

ความเช่ือและการรับขอมูลขาวสารแบบผดิ ๆ จึงไมทราบถงึโทษของบุหรี่ไฟฟา

อยางแทจริง ซึ่งเราสามารถพบเห็นกันไดโดยท่ัวไปตามสถานที่ตาง ๆ ตั้งแต

บรเิวณในมหาวิทยาลัยและบรเิวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัย จึงกลายเปนเรื่องใกล

ตัวของเด็กในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 จากการสังเกตการณและลงพื้นที่ เก็บขอมูลเบื้องตนพบวานิสิต

มหาวทิยาลัยมหาสารคามจํานวนหนึ่งทั้งผูชายและผูหญิงมีความเช่ือที่วาสูบ

บุหรี่ไฟฟาแลวไมเปนอันตรายเทาบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่แบบมวน และเลือกที่

จะสูบบุหรี่ไฟฟาเพราะวามีกลิ่นหอมและสามารถเลือกรสชาติได ซึ่งแตกตาง

จากบุหรี่แบบมวนที่มีกลิ่นที่คอนขางแรงและไมมีรสชาติ อกีทัง้บุหรี่ไฟฟาทําให

ผอนคลายและลดอาการตงึเครยีด รวมไปถึงการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟานั้นคุมคา

กวาการซื้อบุหรี่แบบมวน เพราะน้ํายาจากบุหรี่ไฟฟาที่ใสตอรอบนั้นสามารถ

ใชไดนานกวา แตบุหรี่แบบมวนตองซื้อบอยกวา ซึ่งกลุมคนที่ใชบุหรี่ไฟฟา

สวนมากยังไมเจอโทษที่เห็นไดชัด จึงเช่ือขาวลวงที่วามีขอดีมากกวาการสูบ

บุหรี่แบบมวน จึงเลอืกที่จะใชบุหรี่ไฟฟาตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อใหกลุมนสิติ และเยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม รูเทาทัน ขาว

ปลอมเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา 
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  2. เพื่อใหเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลือกรับขาวสารใน

กลุมนสิติและเยาวชนของจังหวัดมหาสารคาม ใหมีความถูกตอง 
 

4. ผลประโยชนที่คาดวาจะได  

  คือการที่ทําให นิสิต นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม 

ไดรับรูถงึขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา และกลุมเปาหมายสามารถคัดกรอง

ขอมูลขาวสารที่ถูกตองกอนจะมีการสงตอกันออกไป 
 

5. ระบุกลุมเปาหมายหลัก  

 นิสิต นักศึกษา และเยาวชน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ

จังหวัดมหาสารคาม จํานวนไมนอยกวา 100 คน 
 

6. การวัดและประเมินผลการรับรูของกลุมเปาหมาย 

การวัดและการประเมินผล จะใชเครื่องมือแบบสอบถาม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ 

ความรูความเขาใจของเรื่อง Fake news ภายหลังจากการเปดรับชมคลปิวิดโีอ 
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ตัวอย่าง Proposal การผลิตสกู๊ปข่าวรู้เทา่ทันขา่วปลอม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเด็นบหุรี�ไฟฟ�า 

 

1. กําหนดประเด็นปญหา 

 ขาวลวงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา 
 

2. ที่มาและความสําคัญของปญหา  

 บุหรี่ไฟฟาเปนอุปกรณที่วัยรุนนยิมใชกันเปนจํานวนมาก เนื่องจากมี

ความเช่ือและการรับขอมูลขาวสารแบบผดิ ๆ จึงไมทราบถงึโทษของบุหรี่ไฟฟา

อยางแทจริง ซึ่งเราสามารถพบเห็นกันไดโดยท่ัวไปตามสถานที่ตาง ๆ ตั้งแต

บรเิวณในมหาวิทยาลัยและบรเิวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัย จึงกลายเปนเรื่องใกล

ตัวของเด็กในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 จากการสังเกตการณและลงพื้นที่ เก็บขอมูลเบื้องตนพบวานิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคามจํานวนหนึ่งทั้งผูชายและผูหญิงมีความเช่ือที่วาสูบ

บุหรี่ไฟฟาแลวไมเปนอันตรายเทาบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่แบบมวน และเลือกที่

จะสูบบุหรี่ไฟฟาเพราะวามีกลิ่นหอมและสามารถเลือกรสชาติได ซึ่งแตกตาง

จากบุหรี่แบบมวนที่มีกลิ่นที่คอนขางแรงและไมมีรสชาติ อกีทัง้บุหรี่ไฟฟาทําให

ผอนคลายและลดอาการตงึเครยีด รวมไปถึงการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟานั้นคุมคา

กวาการซื้อบุหรี่แบบมวน เพราะน้ํายาจากบุหรี่ไฟฟาที่ใสตอรอบนั้นสามารถ

ใชไดนานกวา แตบุหรี่แบบมวนตองซื้อบอยกวา ซึ่งกลุมคนที่ใชบุหรี่ไฟฟา

สวนมากยังไมเจอโทษที่เห็นไดชัด จึงเช่ือขาวลวงที่วามีขอดีมากกวาการสูบ

บุหรี่แบบมวน จึงเลอืกที่จะใชบุหรี่ไฟฟาตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อใหกลุมนสิติ และเยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม รูเทาทัน ขาว

ปลอมเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา 
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  2. เพื่อใหเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลือกรับขาวสารใน

กลุมนสิติและเยาวชนของจังหวัดมหาสารคาม ใหมีความถูกตอง 
 

4. ผลประโยชนที่คาดวาจะได  

  คือการที่ทําให นิสิต นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม 

ไดรับรูถงึขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา และกลุมเปาหมายสามารถคัดกรอง

ขอมูลขาวสารที่ถูกตองกอนจะมีการสงตอกันออกไป 
 

5. ระบุกลุมเปาหมายหลัก  

 นิสิต นักศึกษา และเยาวชน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ

จังหวัดมหาสารคาม จํานวนไมนอยกวา 100 คน 
 

6. การวัดและประเมินผลการรับรูของกลุมเปาหมาย 

การวัดและการประเมินผล จะใชเครื่องมือแบบสอบถาม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ 

ความรูความเขาใจของเรื่อง Fake news ภายหลังจากการเปดรับชมคลปิวิดโีอ 
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7. แผนการทํางาน  

แผนการทาํงาน ชว่งเวลาดาํเนนิงานป�  พ.พ  256 

ตพคพ ตพคพ ตพคพ  พยพ  พยพ  พยพ 

1. จัดประชุมวางแผนการ

ทํางาน 

10      

2. สงขอเสนอการ

ดําเนนิงาน 

  25     

3. ศกึษาขอมูลจากเอกสาร 

แหลงขอมูลที่เกี่ยวของ 

  20-

30 

   

4.จัดทําโครงรางบท   20.-

30 

   

5. ลงพื้นที่เก็บขอมูล 

สัมภาษณแหลงขอมูล ถาย

วิดโีอ 

   1-

10 

  

6. พัฒนาเขยีนบทสมบูรณ 

ตรวจสอบขอมูลที่ไดรับ 

   11-

12 

  

7. ลงเสยีง ตัดตอ กราฟค     13-

15 

 

8. ตรวจสอบความสมบูรณ

ของผลงาน 

    15  

9 .เผยแพรผลงาน     16-

22 
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10. ประเมินผลความรู 

ความเขาใจของ

กลุมเปาหมาย  

     23-

24 

11. เตรยีมทําสื่อนําเสนอ

ผลงาน 

     25 

12. นําเสนอผลงาน และ

จัดสงผลงาน 

     27 

 

8. งบประมาณ (5,000 บาท)  

ที� รายการ จํานวนเงนิ 

(บาท) 

1 คาเดนิทางสําหรับลงพื้นที่ 2,000 

2 คาอาหาร 2,000 

3 คาวัสดุอุปกรณ 1,000 

รวม (หาพันบาทถวน) 5,000 

 

9. ผูรับผดิชอบ 

 รายช่ือคณะทํางานประกอบดวย 

 1. นายสหรัฐ สารศรี 2. นายนพรัตน วงษเพ็ชร 3. นางสาวศศิวด ี

สรอยทอง 4. นางสาวทักษิณา วรรคจันทร 5 .นาย อภชัิย ไชยแสน 6.นางสาว

อุษณีย ชิณกะธรรม 7. นางสาวจุฑารัตน เทศ 8. นางสาวสิริยากร สุนา  
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7. แผนการทํางาน  

แผนการทาํงาน ชว่งเวลาดาํเนนิงานป�  พ.พ  256 

ตพคพ ตพคพ ตพคพ  พยพ  พยพ  พยพ 

1. จัดประชุมวางแผนการ

ทํางาน 

10      

2. สงขอเสนอการ

ดําเนนิงาน 

  25     

3. ศกึษาขอมูลจากเอกสาร 

แหลงขอมูลที่เกี่ยวของ 

  20-

30 

   

4.จัดทําโครงรางบท   20.-

30 

   

5. ลงพื้นที่เก็บขอมูล 

สัมภาษณแหลงขอมูล ถาย

วิดโีอ 

   1-

10 

  

6. พัฒนาเขยีนบทสมบูรณ 

ตรวจสอบขอมูลที่ไดรับ 

   11-

12 

  

7. ลงเสยีง ตัดตอ กราฟค     13-

15 

 

8. ตรวจสอบความสมบูรณ

ของผลงาน 

    15  

9 .เผยแพรผลงาน     16-

22 
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10. ประเมินผลความรู 

ความเขาใจของ

กลุมเปาหมาย  

     23-

24 

11. เตรยีมทําสื่อนําเสนอ

ผลงาน 

     25 

12. นําเสนอผลงาน และ

จัดสงผลงาน 

     27 

 

8. งบประมาณ (5,000 บาท)  

ที� รายการ จํานวนเงนิ 

(บาท) 

1 คาเดนิทางสําหรับลงพื้นที่ 2,000 

2 คาอาหาร 2,000 

3 คาวัสดุอุปกรณ 1,000 

รวม (หาพันบาทถวน) 5,000 

 

9. ผูรับผดิชอบ 

 รายช่ือคณะทํางานประกอบดวย 

 1. นายสหรัฐ สารศรี 2. นายนพรัตน วงษเพ็ชร 3. นางสาวศศิวด ี

สรอยทอง 4. นางสาวทักษณิา วรรคจันทร 5 .นาย อภชัิย ไชยแสน 6.นางสาว

อุษณีย ชิณกะธรรม 7. นางสาวจุฑารัตน เทศ 8. นางสาวสิริยากร สุนา  
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9. นางสาววิชชากร เผาผม 10. นางสาวปณิดา ศรีสวาง 11. นางสาวณัฐธิดา 

สรอยแสง 12. นายอนุวัฒน พงษศาสตร 13. นางสาวอารียา พงไพร  

14. นายธนากร ไกยะมัง 15. นางสาวอรฤทัย อุภัยพรม 16. นายสันติสุข  

จันทรสวาง 17. นางสาวอมรรัสมี เจริญรัตน 18. นางสาวกรรภิรมย พลละคร 

19. นางสาววรพรรณ คําสุวรรณ 20. นางสาวชนกานต อํานาจเจรญิ  
 

 อาจารยที่ปรึกษา  

 อาจารยอังคณา พรมรักษา อาจารยประจําภาควิชานิเทศศาสตร 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพทติดตอ :  

081-5442611 
 

10. ระยะเวลาการผลิต 1 – 25 พฤศจิกายน 2563 

 

หลังจากนัน้ แตละทมีไดนําเสนอเคาโครงเรื่อง (Treatment) ที่ตนเอง

จะผลิตกอนพัฒนาเปนบท (Script) และสงมาใหทางผูรับผิดชอบในสวนของ

โปรดิวเซอรในโครงการพิจารณา ปรับแก เพื่อใหการผลิตดําเนินตอไปใน

ขัน้ตอนถายทํา  
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ตัวอย่างบทสกู๊ปขา่วรู้เท่าทนัข่าวปลอม 
ประเด็นป�ญหาวัคซีนไม่ฮาลาล มอ.ป�ตตาน ี

 

ช่ือสกูป วัคซนี เวลา 3 นาท ี

ช่ือผูเขียนบท : นางสาวอรรัมภา เพงบุญ ชางภาพ : นายอมรเทพ วรรณศรี 

โปรดวิเซอรควบคุมการผลิต : นางสาวณัชชา เพ็ชรสุวรรณ 

ตัดตอ : นายธนวัฒน ขาวพรทพิย 

 

ลาํดบั ภาพ เสียง 

1 ภาพกราฟก 

จํานวนผูปวย

โรคหัด  

ภาพผูคนใน

จังหวัด

ชายแดน

ภาคใต  

ภาพขอความ

ผูเสยีชีวิตจาก

ในขาว 

ภาพขอความ

ในขาวปลอม 

ที่อยูในโลก   

โซเชียล  

 

บรรยาย: ปจจุบันในจังหวัดชายแดนภาคใตมี

จํานวนผูเสยีชีวิตจากการไมไดรับวัคซนีเพิ่มขึ้น

เปนจํานวนมาก และจังหวัดปตตาน ีเปนจังหวัด

ที่มีผูเสยีชีวิตจากโรคหัดมากที่สุดของประเทศ 

สาเหตุเพราะชาวบานไมนําบุตรหลานเขารับ

วัคซนี เพราะเขาใจวา การฉดีวัคซนีจะทําใหไม

สบาย และมีสวนผสมของสิ่งที่ไมฮาลาล รวมถึง

ขัดตอหลักศาสนาและการดาํเนนิชีวิต ความคิด

เหลานี้ เกดิจากการแพรกระจายของขาวปลอม

เกี่ยวกับวัคซนีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต  

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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2 Voxpop ผูหญิง

มุสลมิ  

ปลอยเสยีง: ความเขาใจเกี่ยวกับวัคซนีที่ไมฮา

ลาล มาจากเฟซบุก หรือขาวสารตาง ๆ รวมไป

ถงึปญหาลูกปวย  

3 ผูเช่ียวชาญ

ดานการแพทย

(มุสลิม) 

ตอบคําถาม 

ปลอยเสยีง: ผูเช่ียวชาญอธบิายประเด็นเจลาตนิ

หมูที่เปนสวนผสมในชวงแรก และอธบิายการ

เปลี่ยนมาใชเจลาตนิจากวัวเพื่อแกไขใหเกดิ

ความฮาลาล และมุมมองของนักการศาสนา ที่

ยอมรับกรรมวิธนีี้  

4 ภาพเด็ก ๆ ใน

จังหวัด

ชายแดน

ภาคใต 

ภาพหนวย

แพทย  

ภาพการผลติ

วัคซนี  

บรรยาย: อกีหนึ่งขอกังวลที่ทําใหผูปกครองไม

นําบุตรหลานเขารับวัคซนี กับกระบวนการผลติ

วัคซนีที่ไมฮาลาล หรอืไมถูกหลักศาสนาอสิลาม 

แตโดยแทจรงิแลว กระบวนการผลติวัคซนีเปน

การนําเอาเอนไซมที่อยูในตับออนของหมูไปสกัด

และนําเช้ือมากรองอยางละเอยีดระดับนาโนเพือ่

แยก Trypsin ออก ดังนัน้ วัคซนีจึงไมมี

สวนประกอบของ Trypsin ตัวนี้อยูเลย  

 

ความกังวลของชาวบานเกดิจากการ

แพรกระจายและบอกตอขอมูลที่ขาดการ

ตรวจสอบ ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของไดลงพื้นที่ให

ความรูสรางความเขาใจใหมเกี่ยวกับวัคซนีใหกับ

ชาวบานสามจังหวัดชายแดนภาคใต และจังหวัด

อื่น ๆ  
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ดังนัน้ วัคซนีมีกระบวนการผลติที่ฮาลาลถูกตอง

ตามหลักศาสนาอสิลาม ทุกคนสามารถเขารับ

วัคซนีไดเพื่อปองกันโรคตดิตอ ซึ่งเปนผลดตีอ

ตัวเองและสังคม  

5 เด็กรับวัคซนี 

ภาพหนวย

การแพทยลง

พื้นที่ใหความ

เขาใจ 

ดังนัน้ วัคซนีมีกระบวนการผลติที่ฮาลาลถูกตอง

ตามหลักศาสนาอสิลาม ทุกคนสามารถเขารับ

วัคซนีไดเพื่อปองกันโรคตดิตอ ซึ่งเปนผลดตีอ

ตัวเองและสังคม 

 ซอน Logo 

โครงการ 

ซอนรายช่ือ

ผูผลติ  
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ตัวอย่างบทสกู๊ปขา่วรู้เท่าทนัข่าวปลอม 
ประเด็น อ้อจื�ออ้อจาํ ผลิตโดยมหาวทิยาลัยราชภฎัเชียงราย 

 

ช่ือสกูป ออจื่อออจํา เวลา 3 นาท ี 

ช่ือผูเขียนบท นางสาวอรรพ ีวิลัย  

ชางภาพ นายอธิพงศ วาณชิยานุเคราะห / นางสาวอุดมพร ซาวลแิสน 

โปรดวิเซอรผูควบคุมการผลิต  

 อาจารยธวัชชัย ดวงไทย / นางสาว อรรพ ีวิลัย 

ตัดตอ นายชุตพิงศ ใจสุด / นางสาวอัจจิมา ทองอน ุลําดับ ภาพ เสยีง 

 

ลาํดบั ภาพ เสียง 

1 - ขึ้นแถบช่ือเรื่อง  

การทานตนออกับ

น้ําผึ้งนัน้ สงผล

อยางไร? 

- น้ําผึ้งกับตนออ 

- มุมระดับสายตา (Eye-

level shot) 

เสียงบรรยาย 

ออจ่ือออจํา คือพธิกีรรมอะไร จะสงผล

อยางไรเม่ือรับประทานไป 

แลว ? พธิกีรรมลานนามีความเช่ือมาตัง้แต

บรรพบุรุษในสมัยลานนาทางภาคเหนอือยาง 

จ.เชียงราย โดยการรับประทานน้ําผึ้ง 

ปาบรสิุทธิ์เดอืนหาที่บรรจุอยูในปลองของ

ตนออซึ่งเลาขานกันใน 

ช่ือ “ออจ่ือออจํา” หรอื “พญาออ” 
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หมูบาน 

- ภาพเด็กในหมูบาน 

- ภาพนักเรยีนที่กําลัง

เรยีนเขยีนหนังสอื 

- ภาพระยะไกลปาน

กลาง (Medium Long 

Shot / MLS) 

ชาวเชียงรายหรอืแมแตชาวจังหวัดใกลเคียง

ในภาคเหนอืมักอยาก 

ใหบุตรหลานมีความเฉลยีวฉลาด...... 

ผูปกครองจึงมักนําบุตรหลาน 

เขารวมพธิกีรรมที่สามารถทําใหบุตรหลาน

ของตนมีความฉลาด 

หลักแหลม ขยันหม่ันเพยีร และมีหนาที่การ

งานที่ด ีในอดตีเช่ือกันวาการที่จะทําใหคน

สนใจการเรยีนและสามารถจดจําหนังสอื 

คือการใชสมุนไพรตามธรรมชาตทิี่มี

สรรพคุณชวยเรื่องการจํา 

ปจจุบันพธิกีรรมตาง ๆ เริ่มเลอืนหายไป 

มนุษยแทบไมตองใชความคิดเพราะมีสิ่งชวย

จดจํา การทองจําเหมือนสมัยกอนนัน้จึง

หมดความสําคัญไป 

3 ภาพสัมภาษณผูปกครอง

ที่มีประสบการณในการ

ทานออจ่ือออจํา 

- ขึ้นแถบช่ือแม 

- ภาพระยะปานกลาง

(Medium Shot/MS) 

เสียงสัมภาษณแม 

-  เคยพาลูกไปเขาพธิกีรรมอยูนะคะ นาน

แลว มันเปนความเช่ือที่บอกตอ ๆ กันมา 

-  พาไปกนิออจ่ือออจํา เขาบอกวามันจะ

ชวยใหมีความจําดเีรยีนหนังสอืเกง บาง

คนสอบไดที่หนึ่ง บางคนกนิแลวตอนนี้

ประสบผลสําเร็จเปนหมอเปนตํารวจกัน

เยอะละก็คิดวามันนาจะไดผลดจีรงิ ๆ 

เลยใหลูกกนิดู 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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4 การเตรยีมของทําพธิ ี

- ภาพระยะปานกลาง

(Medium Shot/MS) 

- ภาพการกนิออจ่ือออ

จํา 

- ภาพระยะใกลปาน

กลาง (Medium 

Close-Up /MCU) 

เสียงบรรยาย 

โดยขัน้ตอนการรับประทานหลังจากการทํา

พธิเีสร็จสิ้น จะแบงไปตามลักษณะรูปราง

หรอืชวงอายุของผูที่เขารวมพธิกีรรมซึ่ง

สามารถรับประทานไดตัง้เด็กเล็กจนถงึวัย

ชรา สําหรับเด็กรับประทานปลองออที่บรรจุ

น้ําผึ้งไดตัง้แตเริ่มมีฟนขึ้น โดยใหรับประทาน

สวนที่ออนที่สุดของตนออ ชวงวัยรุน

สามารถทานปลองตนออในขนาดปกต ิและ

บางครัง้อาจดูตามลักษณะรูปรางของ

ผูเขารวมพธิกีรรม เชน หากมีรูปรางใหญก็

จะไดทานปลองตนออขนาดใหญที่บรรจุ

น้ําผึ้งไวในปลองตนอออยางพอดคํีา 

5 -  ภาพการเขารวม

พธิกีรรมโดยการนํา

กระบอกออมาวัดนิ้ว 

-  ขึ้นแถบช่ือเรื่อง การ

ทานตนออกับน้ําผึ้ง

นัน้ สงผลอยางไร 

เสียงสัมภาษณแนท 

เม่ือตอนเด็ก ๆ เคยกนิคะ แมจะพาไปทํา

พธิกีรรมตามแบบของภาคเหนอื คนทําพธิี

เขาจะเอากระบอกตนออใหเรา ในกระบอก

จะมีน้ําผึ้งแลวใหเรากนิทัง้กระบอกตองเค้ียว

กระบอกดวย แตไมกลนืกระบอกตนออนะ

คะ เราจะคายออกหลังจากเค้ียวเสร็จ

ความรูสกึตอนที่เค้ียวมันหวาน ๆ คะ 

 

6. ภาพการเขารวม เสียงบรรยาย 
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พธิกีรรมโดยการนํา

กระบอกออมาวัดนิ้ว 

-  ขึ้นแถบช่ือเรื่อง การ

ทานตนออกับน้ําผึ้ง

นัน้ สงผลอยางไร 

-  ภาพระยะปานกลาง

(Medium Shot/MS) 

 

ชาวภาคเหนอืสวนใหญเช่ือวา ผูใดผานการ

กนิออจ่ือออจํา แมวาสมองทบึ สตปิญญาไม

เอาไหน ก็จะกลายเปนคนมีสตปิญญาเปน

เลศิ สามารถทองจําไดด ีซึ่งพธิกีรรม

ดังกลาวจะมีการจัดไมบอยนักในหนึ่งปจะมี

การจัดพธิกีรรมเพยีงหนึ่งครัง้เทานัน้ ผูที่เปน

ผูนําประกอบพธิกีรรมสวนใหญจะเปน

พระสงฆที่ผานการบวชเรยีนมาแลว 

พธิกีรรม ออจ่ือออจํา จึงเปนการสรางเสรมิ

ทางจิตใจใหเกดิความเช่ือม่ันในสติปญญา

และความสามารถของตนเอง เปนอกี

กระบวนการที่ชวยลดปมดอยของคนที่คิดวา

ตนเองมีความจําไมดี สตปิญญาไมด ีและ

ชวยเพิ่มความม่ันใจใหกับคนที่มีความจําที่ 

ดอียูแลวอกีดวย 

7 -  ภาพสัมภาษณแพทย

ที่มีความรูเรื่อง

สรรพคุณของ

สมุนไพร 

-  ขึ้นแถบช่ือแพทยและ

ตําแหนง 

-  กราฟกสรรพคุณตน

ออและน้าํผึ้ง 

-  ภาพระยะปานกลาง

เสียงสัมภาษณหมอ 

กลาวถงึการทานออจ่ือออจํา 

-  การทานตนออกับน้ําผึ้งปาจากความเช่ือ

ของชาวบานที่วาจะชวยใหฉลาด ชวย

บํารุงสมอง ทําใหบุตรหลานหรอืผูที่ได

ทานมีความขยันขึ้นหลังจากกนิไปแลว 

ความจริงมันไมมีสิ่งไหนทีเ่รากนิปุบแลว

จะฉลาดเลยหรอืจะขยันขึ้นมาทันทเีลย 

-  อยางน้ําผึ้งมีสรรพคุณเปนไดทัง้อาหาร

Fake News Fighter 
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เสียงสัมภาษณหมอ 

กลาวถงึการทานออจ่ือออจํา 

-  การทานตนออกับน้ําผึ้งปาจากความเช่ือ

ของชาวบานที่วาจะชวยใหฉลาด ชวย

บํารุงสมอง ทําใหบุตรหลานหรอืผูที่ได

ทานมีความขยันขึ้นหลังจากกนิไปแลว 
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กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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(Medium Shot/MS) และยารักษาแผลไฟไหม น้ํารอนลวก 

แผลและลดการอักเสบโดยใหใชน้ําผึ้งทา

บรเิวณที่ถูกไฟไหมน้ํารอน ทั้งยังเปนยา

ระบายและแกทองเสยีแกการนอนไมหลับ 

มีสวนชวยบํารุงสมอง ยังสามารถใชเปน

สวนผสมบํารุงผวิพรรณไดอกีดวย ใน

สวนของตนออมีสรรพคุณที่สามารถใชได

ทัง้ราก ลําตน มาเปนยาจะมีรสชุม ออก

รสเย็นชวยเรื่องอาการเจ็บคอหรอืเหงือก

บวมได 

-  เพราะฉะนัน้การทานตนออกับน้ําผึ้งตาม

ความเช่ือของชาวบาน ไมใชวาจะกนิแลว

ฉลาดเลย ถงึแมจะมีสวนชวยในการบํารุง

สมอง หรอืชวยเสรมิสรางความจํา แต

การที่จะทําใหเกดิความฉลาดหรอืความ

ขยันเพิ่มมากขึ้นนัน้ มันนาจะไมเกี่ยวกับ

การกนิสมุนไพรหรอืยาใด ๆ แตมันขึ้นอยู

กับความพยายามของตนเองในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง ถาเราขยันหม่ันหาความรูมันก็

จะชวยสงผลใหเราประสบผลสําเร็จ ซึ่ง

การกนิสมุนไพรหรอือาหารเสรมิตาง ๆ

มันก็แคชวยบํารุงรางกายใหมีสุขภาพดี

และแข็งแรงเทานัน้คะ 

8 ภาพขณะทานออจ่ือออ เสียงบรรยาย 
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จํา 

-  ภาพระยะปานกลาง

(MediumShot/MS) 
-  ภาพระยะไกลปาน

กลาง (Medium Long 

Shot / MLS) 
-  ขึ้นแถบช่ือเรื่อง การ

ทานตนออกับน้ําผึ้ง

นัน้ สงผลอยางไร 

พธิกีรรมความเช่ือทางภาคเหนอื “ออจ่ือออ

จํา” ทัง้ตนออและน้ําผึ้งปาบรสิุทธิ์เดอืนหา 

มีสรรพคุณที่ดตีอรางกายมีสวนชวยในเรื่อง
การบํารุงรางกาย ผวิพรรณ รวมถงึการ

บํารุงสมอง 

สวนประกอบของพธิกีรรมดังกลาวทัง้ตนออ
และน้ําผึ้งไมมีสรรพคุณที่ทําใหเกดิความ

พยายาม ความเฉลยีวฉลาด ที่สามารถ

รับประทานกอนสอบแลวสอบตดิทันททัีนใด 
แตการรับประทาน 

ออจ่ือออจําเปนเพยีงกุสโลบายของคน

โบราณโดยใชพธิกีรรมที่เกี่ยวของกับตนออ
และน้ําผึ้ง สรางความม่ันใจใหแกบุตรหลาน

เนื่องจากตองการใหบุตรหลานมีความ

ขยันหม่ันเพยีรและตัง้ใจศกึษาเลาเรยีน 
เพื่อใหมีอาชีพการงานที่ดใีนอนาคต 

9 ระบุฉากจบ 
-  กลาวจบที่หองสง 

-  ภาพระยะปานกลาง

(MediumShot/MS) 
- ขึ้นแถบแนะนําช่ือผู

ปดรายการ 

เสียงปดรายงาน 
ความเช่ือและพธิกีรรม กลายเปนสิ่งยดึ

เหนี่ยวจิตใจที่สืบทอดมาตัง้แตสมัยอดตี

จนถงึปจจุบัน ผูเฒาผูแกยังใหแงคิดเตอืนใจ
กับการทาน ออจ่ือออจํา วาควรรูจักออน

นอมถอมตนใหเหมือนตนออที่ไมแตกหักเม่ือ

โตลม และใหขยันเหมือนผึ้ง เม่ือเขาไปอยูใน
สังคมใด ก็จะเปนที่รักในสังคมนัน้ 

 

 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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รวมผลงานสกู๊ปของผู้ฝ�กอบรม Production Plan 
โครงการ Fake News Fighter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 41 จากสกูป บุหร่ีไฟฟา ความจริงท่ีถูกซอน 

ผลงานนักศึกษามหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 42 จากสกูป ทานมังคุดกับน้ําตาลจะทําใหเสยีชวีติ 

ผลงานนักศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาพท่ี  43 จากสกูป บุหร่ีไฟฟา ท่ีมาลางราย มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  44 จากสกูป วัคซีนกับฮาลาล ผลงานนักศึกษา มอ.ปตตาน ี
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ภาพท่ี 45 จากสกูป วางโทรศัพทไวขางหมอน เสี่ยงเปนมะเร็ง? 

ผลงานนักศึกษามหาวทิยาลยัรามคําแหง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 46 จากสกูป ออจ่ือออจํา ผลงานนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงราย 
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ภาพท่ี 47 จากสกูป โดนฝนทําใหเปนหวัดจริงหรือ? 

ผลงานนักศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 48 จากสกูป เมี่ยงยับยั้งมะเร็ง? 

ผลงานนักศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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ภาพท่ี 49 จากสกูป ยา PrEP รักษา HIV จริงหรือ? 

ผลงานนักศึกษาวทิยาลัยนวัตกรรม มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

 

 
 

ภาพท่ี 50 จากสกูป รับประทานอาหารแชแข็ง เสี่ยงเปนมะเร็ง? 

ผลงานนักศึกษาสถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
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ภาพท่ี  51 จากสกูป Fake News Fake Filler 

ผลงานนักศึกษาคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

 

 Social lab: การวัดผล Fact-Checking Movement 

การทํา Social lab เปนสวนหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Fake News Fighter ในสวนของการอบรม Production และผลิตสกูปขาวรูเทา

ทันขาวปลอม และเนื่องจากโจทยสําคัญคือการสะทอนปญหาขาวปลอมที่อยู

ในชุมชนทองถิ่น ซึ่งผูอบรมสวนใหญเปนนักศกึษา คําวาชุมชนทองถิ่นในที่นี้ จึง

หมายรวมถงึภูมิภาค จังหวัด ชุมชน หรือภายในรั้วมหาวิทยาลัย การนําเสนอ

ประเด็นขาวปลอม และการนําผลงานที่ไดไปนําเสนอผานกลุมเปาหมาย เปน

กระบวนการ Social Lab ในเชิงพื้นที่ (Space) ซึ่งเปนพื้นที่ที่ปลอดภัย (Safe 

Space) หรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย ผูที่ไดรับผลกระทบ ผูที่มีสวนเกี่ยวของ  

ผูกําหนดนโยบาย หรอืในหลายกรณอีาจรวมคูขัดแยง ผูที่เห็นตาง เพื่อรวมกัน

แลกเปลี่ยนประสบการณ รวมกันเรยีนรู  
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ภาพท่ี 49 จากสกูป ยา PrEP รักษา HIV จริงหรือ? 

ผลงานนักศึกษาวทิยาลัยนวัตกรรม มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

 

 
 

ภาพท่ี 50 จากสกูป รับประทานอาหารแชแข็ง เสี่ยงเปนมะเร็ง? 

ผลงานนักศึกษาสถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
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ภาพท่ี  51 จากสกูป Fake News Fake Filler 

ผลงานนักศึกษาคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

 

 Social lab: การวัดผล Fact-Checking Movement 

การทํา Social lab เปนสวนหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Fake News Fighter ในสวนของการอบรม Production และผลิตสกูปขาวรูเทา

ทันขาวปลอม และเนื่องจากโจทยสําคัญคือการสะทอนปญหาขาวปลอมที่อยู

ในชุมชนทองถิ่น ซึ่งผูอบรมสวนใหญเปนนักศกึษา คําวาชุมชนทองถิ่นในที่นี้ จึง

หมายรวมถงึภูมิภาค จังหวัด ชุมชน หรือภายในรั้วมหาวิทยาลัย การนําเสนอ

ประเด็นขาวปลอม และการนําผลงานที่ไดไปนําเสนอผานกลุมเปาหมาย เปน

กระบวนการ Social Lab ในเชิงพื้นที่ (Space) ซึ่งเปนพื้นที่ที่ปลอดภัย (Safe 

Space) หรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย ผูที่ไดรับผลกระทบ ผูที่มีสวนเกี่ยวของ  

ผูกําหนดนโยบาย หรอืในหลายกรณอีาจรวมคูขัดแยง ผูที่เห็นตาง เพื่อรวมกัน

แลกเปลี่ยนประสบการณ รวมกันเรยีนรู  

Fake News Fighter 
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การกําหนดกลุมเปาหมาย Social lab ของแตละกลุมถูกกําหนดขึ้น

ประมาณ 100 คนขึ้นไป แตมีบางมหาวิทยาลัยที่ไมอาจไดครบตามจํานวนจาก

ขอจํากัดเรื่องกิจกรรมและการหยุดการเรียนการสอน ซึ่งมีชุดคําถามการ

ประเมินที่กําหนดไวคือ  

 

คาํถาม คะแนนประเมนิ 

ทานเขาใจในขอมูลท่ีส่ือนําเสนอในระดับ

ใด 

ไมเขาใจ-เขาใจมาก (ในระดับใด 1-10) 

ทานเชื่อวาขอมูลท่ีส่ือนําเสนอเปนเร่ือง

จริงในระดับใด  

ไมใชเร่ืองจริง-เปนเร่ืองจริงมาก (ใน

ระดับใด 1-10) 

ทานจะนําความรูท่ีไดจากส่ือท่ีนําเสนอ

ไปปฏบัิติในระดับใด  

ไมนําไปปฏบัิติ-นําไปปฏบัิติมาก (ใน

ระดับใด 1-10) 

ทานคดิวาส่ือท่ีนําเสนอน้ีจะมปีระโยชน

ตอผูอื่นในระดับใด 

 

ไมมปีระโยชน-มปีระโยชนมาก (ในระดับ

ใด 1-10) 

ทานตองการใหนําส่ือน้ีไปนําเสนอให

ผูอื่นชมในระดับใด 

ไมตองการ-ตองการมาก (ในระดับใด 1-

10) 
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ผล Social lab 
เม่ือผูอบรมแตละสถาบันนําผลงานของตนเองไปเปดใหกลุมเปาหมาย

ไดรับชม และสะทอนความรูความเขาใจผานแบบประเมิน มีผลดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี 

นําเสนอประเด็น วัคซีนกับฮาลาล นําเสนอผานเพจ The Bumitani 

จํานวน 172 คน ที่ตอบคําถามชวงระหวางวันที่ 22-26 พ.ย.2563 โดยสงแบบ

สรุปดังนี้  

 ในกลุมตัวอยาง 100 คน มีความเขาใจในขอมูลที่นําเสนอในระดับ

ใด โดยใหคะแนนตั้งแต 1-10 ตามลําดับความเขาใจ ผลสํารวจพบวา เขาใจ

มากที่สุดจํานวน 100 คนหรอืคิดเปน รอยละ 57.5 รองลงมาคือรอยละ 26.4 

และ 11.5 รอยละ 2.9 และ 1.7 ตามลําดับ และเม่ือถามวาเช่ือในขอมูลที่

นําเสนอเปนเรื่องจรงิระดับใด พบวาตอบคําถามถงึรอยละ 60.6 หรือ 106 คน

ที่เช่ือม่ันในขอมูลจรงิ รองลงมาคือ จํานวน 39 คน หรือรอยละ 22.3 เม่ือถาม

วา จะนําความรูที่ไดจากสื่อที่นําเสนอไปปฏิบัตริะดับใด มีผูตอบคําถามรอยละ 

57.5 ที่ใหคะแนนเต็ม 10 ในคําถามนี้ และคิดวามีประโยชนตอผูอื่นถึงรอยละ 

61.7  

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

นําเสนอประเด็น รับประทานมังคุดคูกับน้ําตาลทําใหเสยีชีวิต  

สํารวจแบบสอบถามในกลุมตัวอยาง 100 คน มีความเขาใจในขอมูล

ที่นําเสนอในระดับใด โดยใหคะแนนตั้งแต 1-10 ตามลําดับความเขาใจ ผล

สํารวจพบวา เขาใจมากที่สุดจํานวน 90 คนหรือคิดเปน รอยละ 90 รองลงมา

คือรอยละ 5 รอยละ 3.2 และ 2.8 ตามลําดับ และเม่ือถามวาเช่ือในขอมูลที่

นําเสนอเปนเรื่องจริงระดับใด พบวาตอบคําถามถึงรอยละ 81 หรือ 80 คนที่

เช่ือม่ันในขอมูลจริง รองลงมาคือ จํานวน 19 คน หรือรอยละ 19 เม่ือถามวา 
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การกําหนดกลุมเปาหมาย Social lab ของแตละกลุมถูกกําหนดขึ้น

ประมาณ 100 คนขึ้นไป แตมีบางมหาวิทยาลัยที่ไมอาจไดครบตามจํานวนจาก

ขอจํากัดเรื่องกิจกรรมและการหยุดการเรียนการสอน ซึ่งมีชุดคําถามการ

ประเมินที่กําหนดไวคือ  

 

คาํถาม คะแนนประเมนิ 

ทานเขาใจในขอมูลท่ีส่ือนําเสนอในระดับ

ใด 

ไมเขาใจ-เขาใจมาก (ในระดับใด 1-10) 

ทานเชื่อวาขอมูลท่ีส่ือนําเสนอเปนเร่ือง

จริงในระดับใด  

ไมใชเร่ืองจริง-เปนเร่ืองจริงมาก (ใน

ระดับใด 1-10) 

ทานจะนําความรูท่ีไดจากส่ือท่ีนําเสนอ

ไปปฏบัิติในระดับใด  

ไมนําไปปฏบัิติ-นําไปปฏบัิติมาก (ใน

ระดับใด 1-10) 

ทานคดิวาส่ือท่ีนําเสนอน้ีจะมปีระโยชน

ตอผูอื่นในระดับใด 

 

ไมมปีระโยชน-มปีระโยชนมาก (ในระดับ

ใด 1-10) 

ทานตองการใหนําส่ือน้ีไปนําเสนอให

ผูอื่นชมในระดับใด 

ไมตองการ-ตองการมาก (ในระดับใด 1-

10) 
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ผล Social lab 
เม่ือผูอบรมแตละสถาบันนําผลงานของตนเองไปเปดใหกลุมเปาหมาย

ไดรับชม และสะทอนความรูความเขาใจผานแบบประเมิน มีผลดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี 

นําเสนอประเด็น วัคซีนกับฮาลาล นําเสนอผานเพจ The Bumitani 

จํานวน 172 คน ที่ตอบคําถามชวงระหวางวันที่ 22-26 พ.ย.2563 โดยสงแบบ

สรุปดังนี้  

 ในกลุมตัวอยาง 100 คน มีความเขาใจในขอมูลที่นําเสนอในระดับ

ใด โดยใหคะแนนตั้งแต 1-10 ตามลําดับความเขาใจ ผลสํารวจพบวา เขาใจ

มากที่สุดจํานวน 100 คนหรอืคิดเปน รอยละ 57.5 รองลงมาคือรอยละ 26.4 

และ 11.5 รอยละ 2.9 และ 1.7 ตามลําดับ และเม่ือถามวาเช่ือในขอมูลที่

นําเสนอเปนเรื่องจรงิระดับใด พบวาตอบคําถามถงึรอยละ 60.6 หรือ 106 คน

ที่เช่ือม่ันในขอมูลจรงิ รองลงมาคือ จํานวน 39 คน หรือรอยละ 22.3 เม่ือถาม

วา จะนําความรูที่ไดจากสื่อที่นําเสนอไปปฏิบัตริะดับใด มีผูตอบคําถามรอยละ 

57.5 ที่ใหคะแนนเต็ม 10 ในคําถามนี้ และคิดวามีประโยชนตอผูอื่นถึงรอยละ 

61.7  

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

นําเสนอประเด็น รับประทานมังคุดคูกับน้ําตาลทําใหเสยีชีวิต  

สํารวจแบบสอบถามในกลุมตัวอยาง 100 คน มีความเขาใจในขอมูล

ที่นําเสนอในระดับใด โดยใหคะแนนตั้งแต 1-10 ตามลําดับความเขาใจ ผล

สํารวจพบวา เขาใจมากที่สุดจํานวน 90 คนหรือคิดเปน รอยละ 90 รองลงมา

คือรอยละ 5 รอยละ 3.2 และ 2.8 ตามลําดับ และเม่ือถามวาเช่ือในขอมูลที่

นําเสนอเปนเรื่องจริงระดับใด พบวาตอบคําถามถึงรอยละ 81 หรือ 80 คนที่

เช่ือม่ันในขอมูลจริง รองลงมาคือ จํานวน 19 คน หรือรอยละ 19 เม่ือถามวา 

Fake News Fighter 
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จะนําความรูที่ไดจากสื่อที่นําเสนอไปปฏิบัตริะดับใด มีผูตอบคําถามรอยละ 60 

ที่ใหคะแนนเต็ม 10 ในคําถามนี้ และคิดวามีประโยชนตอผูอื่นถงึรอยละ 80  

 

ชดุคาํถาม ผลสํารวจ(รอ้ยละ) 

ความเขาใจขอมูล 90 

ความนาเชื่อถอืของขอมูล 81 

นําความรูท่ีไดไปปฏบัิติ 60 

มปีระโยชนตอผูอื่น  80 

  

 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

นําเสนอประเด็น ออจ่ือออจํา โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน 

โดยผลสํารวจแสดงเปนคาเฉลี่ยดังนี้  

Statistics 
 a1 a2 a3 a4 a5 

N 
Valid 100 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean คาเฉล่ีย 7.5700 7.7200 7.8700 7.4300 6.7700 

Std. Deviation 1.90297 1.86450 1.91039 1.96049 2.30439 
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4. มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  

นําเสนอประเด็น แตบแต เม่ียงยับยัง้มะเร็ง  

ในกลุมตัวอยาง 100 คน มีความเขาใจในขอมูลที่นําเสนอในระดับใด 

โดยใหคะแนนตัง้แต 1-10 ตามลําดับความเขาใจ ผลสํารวจพบวา เขาใจมาก

ที่สุดจํานวน 50 คนหรือคิดเปน รอยละ 50 รองลงมาคือรอยละ 45 และ 

รอยละ 5 ตามลําดับ และเม่ือถามวาเช่ือในขอมูลที่นําเสนอเปนเรื่องจริงระดับ

ใด พบวาตอบคําถามถึงรอยละ 60 หรือ 60 คนที่ เ ช่ือม่ันในขอมูลจริง 

รองลงมาคือ จํานวน 20 คน หรอืรอยละ 20 เม่ือถามวา จะนําความรูที่ไดจาก

สื่อที่นําเสนอไปปฏิบัตริะดับใด มีผูตอบคําถามรอยละ 77 ที่ใหคะแนนเต็ม 10 

ในคําถามนี้ และคิดวามีประโยชนตอผูอื่นถงึรอยละ 70 

 

5.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

นําเสนอประเด็น บุหรี่ไฟฟา: ความจริงที่ถูกซอน มีผูรับชมและทํา

แบบประเมินจํานวน 61 คนสามารถสรุปไดดังนี้  

 

1. ทานเขาใจในขอมูลที่สื่อนําเสนอในระดับใด  

ไมเ่ขา้ใจ ระดบั เขา้ใจมาก 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0 6.56 14.75 4.92 3.28 9.84 6.56 13.11 16.39 27.87 

 คาเฉลี่ย 9.39  
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จะนําความรูที่ไดจากสื่อที่นําเสนอไปปฏิบัตริะดับใด มีผูตอบคําถามรอยละ 60 

ที่ใหคะแนนเต็ม 10 ในคําถามนี้ และคิดวามีประโยชนตอผูอื่นถงึรอยละ 80  

 

ชดุคาํถาม ผลสํารวจ(รอ้ยละ) 

ความเขาใจขอมูล 90 

ความนาเชื่อถอืของขอมูล 81 

นําความรูท่ีไดไปปฏบัิติ 60 

มปีระโยชนตอผูอื่น  80 

  

 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

นําเสนอประเด็น ออจ่ือออจํา โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน 

โดยผลสํารวจแสดงเปนคาเฉลี่ยดังนี้  

Statistics 
 a1 a2 a3 a4 a5 

N 
Valid 100 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean คาเฉล่ีย 7.5700 7.7200 7.8700 7.4300 6.7700 

Std. Deviation 1.90297 1.86450 1.91039 1.96049 2.30439 
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4. มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  

นําเสนอประเด็น แตบแต เม่ียงยับยัง้มะเร็ง  

ในกลุมตัวอยาง 100 คน มีความเขาใจในขอมูลที่นําเสนอในระดับใด 

โดยใหคะแนนตัง้แต 1-10 ตามลําดับความเขาใจ ผลสํารวจพบวา เขาใจมาก

ที่สุดจํานวน 50 คนหรือคิดเปน รอยละ 50 รองลงมาคือรอยละ 45 และ 

รอยละ 5 ตามลําดับ และเม่ือถามวาเช่ือในขอมูลที่นําเสนอเปนเรื่องจริงระดับ

ใด พบวาตอบคําถามถึงรอยละ 60 หรือ 60 คนที่ เ ช่ือม่ันในขอมูลจริง 

รองลงมาคือ จํานวน 20 คน หรอืรอยละ 20 เม่ือถามวา จะนําความรูที่ไดจาก

สื่อที่นําเสนอไปปฏิบัตริะดับใด มีผูตอบคําถามรอยละ 77 ที่ใหคะแนนเต็ม 10 

ในคําถามนี้ และคิดวามีประโยชนตอผูอื่นถงึรอยละ 70 

 

5.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

นําเสนอประเด็น บุหรี่ไฟฟา: ความจริงที่ถูกซอน มีผูรับชมและทํา

แบบประเมินจํานวน 61 คนสามารถสรุปไดดังนี้  

 

1. ทานเขาใจในขอมูลที่สื่อนําเสนอในระดับใด  

ไมเ่ขา้ใจ ระดบั เขา้ใจมาก 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0 6.56 14.75 4.92 3.28 9.84 6.56 13.11 16.39 27.87 

 คาเฉลี่ย 9.39  
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2. ทานเช่ือวาขอมูลที่สื่อนําเสนอเปนจรงิในระดับใด  

ไมใ่ชเ่รือืองรรอ ระดบั เป�นเรือืองรรอมงม 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.64 0 4.92 14.75 4.92 6.56 4.92 6.56 14.75 11.48 27.87 

 คาเฉลี่ย 8.94  

 

3. ทานจะนําความรูที่ไดจากสื่อนําเสนอไปปฏิบัตใินระดับใด  

นงํไปปฏรบตัรนอ้ย ระดบั นงํไปปฏรบตัรมงม 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.64 1.64 6.56 8.20 6.56 4.92 6.56 3.28 11.48 14.75 32.79 

 คาเฉลี่ย 8.94  

 

4. ทานคิดวาสื่อที่นําเสนอนี้จะมีประโยชนตอผูอื่นในระดับใด  

มปีระโยชนน์อ้ย ระดบั มปีระโยชนม์งม 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1.64  0  8.20  9.84  4.62  3.28  6.56  4.92  11.48  16.39  32.79 

คาเฉลี่ย 9.09 
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5. ทานตองการใหนําสื่อนี้ไปนําเสนอใหผูอื่นชมในระดับใด  

ตอ้งการนอ้ย ระดบั ตอ้งการมาก 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.64 1.64 6.56 9.84 4.92 3.28 3.28 4.92 9.84 16.39 37.70 

คาเฉลี่ย 9.09  

คาเฉลี่ยของแตละระดับ 

คา่เฉลี�ยยองงตล่ะระดบั 

ระดับ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

คาเฉล่ีย 1.31 0.66 6.56 11.48 5.25 4.26 6.23 5.25 12.13 15.08 31.80 

 

สรุปไดวาจากผลการประเมินแสดงใหเห็นถึงผูตอบแบบประเมินมี

ความเขาใจเกี่ยวกับสื่อที่นําเสนอมากที่สุดเฉลี่ย 9.39 และเห็นวาสื่อที่นําเสนอ

เปนประโยชนตอตนเองและสามารถนําไปปฏิบัติไดเฉลี่ยแลว 9.09 , 8.94 

ตามลําดับ นอกจากนี้คาเฉลี่ยของแตละระดับของแตละขอมีความเขาใจมาก

ที่สุดอยูที่ระดับ 10 เฉลี่ย 31.80 

 

6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (คณะวารสารศาสตรและ

ส่ือสารมวลชน) นําเสนอประเด็น Fake News Fake Filler  

 มีผูทําแบบสอบถามจํานวน 65 คน คิดเปนหญิง 52.3% LGBTQ+ 

24.6% ชาย 16.9% ไมตองการระบุอกี 6.2% จากแผนภูมิคําตอบแบบฟอรม  
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2. ทานเช่ือวาขอมูลที่สื่อนําเสนอเปนจรงิในระดับใด  

ไมใ่ชเ่รือืองรรอ ระดบั เป�นเรือืองรรอมงม 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.64 0 4.92 14.75 4.92 6.56 4.92 6.56 14.75 11.48 27.87 

 คาเฉลี่ย 8.94  

 

3. ทานจะนําความรูที่ไดจากสื่อนําเสนอไปปฏิบัตใินระดับใด  

นงํไปปฏรบตัรนอ้ย ระดบั นงํไปปฏรบตัรมงม 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.64 1.64 6.56 8.20 6.56 4.92 6.56 3.28 11.48 14.75 32.79 

 คาเฉลี่ย 8.94  

 

4. ทานคิดวาสื่อที่นําเสนอนี้จะมีประโยชนตอผูอื่นในระดับใด  

มปีระโยชนน์อ้ย ระดบั มปีระโยชนม์งม 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1.64  0  8.20  9.84  4.62  3.28  6.56  4.92  11.48  16.39  32.79 

คาเฉลี่ย 9.09 
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5. ทานตองการใหนําสื่อนี้ไปนําเสนอใหผูอื่นชมในระดับใด  

ตอ้งการนอ้ย ระดบั ตอ้งการมาก 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.64 1.64 6.56 9.84 4.92 3.28 3.28 4.92 9.84 16.39 37.70 

คาเฉลี่ย 9.09  

คาเฉลี่ยของแตละระดับ 

คา่เฉลี�ยยองงตล่ะระดบั 

ระดับ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

คาเฉล่ีย 1.31 0.66 6.56 11.48 5.25 4.26 6.23 5.25 12.13 15.08 31.80 

 

สรุปไดวาจากผลการประเมินแสดงใหเห็นถึงผูตอบแบบประเมินมี

ความเขาใจเกี่ยวกับสื่อที่นําเสนอมากที่สุดเฉลี่ย 9.39 และเห็นวาสื่อที่นําเสนอ

เปนประโยชนตอตนเองและสามารถนําไปปฏิบัติไดเฉลี่ยแลว 9.09 , 8.94 

ตามลําดับ นอกจากนี้คาเฉลี่ยของแตละระดับของแตละขอมีความเขาใจมาก

ที่สุดอยูที่ระดับ 10 เฉลี่ย 31.80 

 

6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (คณะวารสารศาสตรและ

ส่ือสารมวลชน) นําเสนอประเด็น Fake News Fake Filler  

 มีผูทําแบบสอบถามจํานวน 65 คน คิดเปนหญิง 52.3% LGBTQ+ 

24.6% ชาย 16.9% ไมตองการระบุอกี 6.2% จากแผนภูมิคําตอบแบบฟอรม  

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

203



204 
 

ช่ือคําถาม: ทานเขาใจในขอมูลที่ส่ือนําเสนอในระดับใด มีผู

เขาใจ 3 ลําดับแรกตามลําดับ คือ ระดับ 10 คิดเปน 27.7% , ระดับ 8 คิดเปน 

26.2% , ระดับ 9 คิดเปน 21.5% 

 ทานเช่ือวาขอมูลที่สื่อนําเสนอเปนเรื่องจริงในระดับใด 3 ลําดับ

แรก ตามลําดับ คือ ระดับ 8 คิดเปน 29.2%, ระดับ 10 คิดเปน 

26.2%, ระดับ 9 คิดเปน 23.1%  

 ทานจะนําความรูที่ไดจากสื่อที่นําเสนอไปปฏิบัติในระดับใด 3 

ลําดับแรก ตามลําดับ คือ ระดับ 8 คิดเปน 32.3%, ระดับ 9 คิด

เปน 21.5 %, ระดับ10 คิดเปน 18.5%  

 ทานคิดวาสื่อที่นําเสนอนี้จะมีประโยชนตอผูอื่นในระดับใด 3 

ลําดับแรก ตามลําดับ คือ ระดับ 10 คิดเปน 30.8 %, ระดับ 9 

คิดเปน 21.5%, ระดับ 7 คิดเปน 20% 

 ทานตองการใหนําสื่อนี้ไปนําเสนอใหผูอื่นชมในระดับใด 3 ลําดับ

แรก ตามลําดับ คือ ระดับ 10 คิดเปน 29.2% , ระดับ 8 คิดเปน

21.5% , ระดับ 9 คิดเปน 20% 

 

7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (วิทยาลัยนวัตกรรม)  

นําเสนอประเด็น ยา PrEP รักษา HIV จริงหรือ? มีผูกรอกแบบ

ประเมินหลังรับชมสกูปขาวจํานวน 114 คน และพบวา ในเรื่องความเขาใจใน

ขอมูลที่นําเสนอ มีผูตอบแบบสํารวจมีความเขาใจสูงสุด รอยละ 61.4 และ 

23.7 ตามลําดับ สวนความเช่ือเรื่องการนําเสนอเปนเรื่องจริงหรือไม รอยละ 

61.4 เช่ือวาเปนเรื่องจรงิ รองลงมา คือ 22.8 และ 9.6 ตามลําดับ สวนคําถาม

ความรูที่ไดจากสื่อที่นําเสนอไปปฏิบัตริะดับใด ผลสํารวจพบวา ผูตอบคําถาม

รอยละ 44.7 หรือจํานวน 51 คน เช่ือวานําไปปฏิบัติไดระดับสูงสุด รองลงมา

คือรอยละ 40.4 หรือจํานวน 46 คน สวนคําถามวาตองการใหนําเสนอสื่อนี้
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ไปสูผูชมอื่นในระดับใด ผูตอบคําถามรอยละ 64 จํานวน 73 คนตองการให

นําเสนอแกผูอื่นไดรับชมดวย (ชมรายละเอยีดในตารางแนบ)  

8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

             นําเสนอประเด็น ความเขาใจผดิเกี่ยวกับสถานการณ โควิด-19 มี

การสํารวจความเห็นของกลุมตัวอยางที่ไดชมสกูปขาวทางออนไลนจํานวน 88 

คน  

 

ชดุคาํถาม ผลสํารวจ(รอ้ยละ) 

ความเขาใจขอมูล 66 

ความนาเช่ือถอืของขอมูล 58 

นําความรูที่ไดไปปฏิบัติ 44.2 

มีประโยชนตอผูอื่น  51 

 

9. มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

            นําเสนอประเด็น วางโทรศัพทไวขางหมอน เสี่ยงเปนมะเร็ง สําหรับ

คําถามเกี่ยวกับความเขาใจ พบวาใหคะแนนเต็ม 10 รอยละ 15.5 คะแนน 9 

รอยละ 14.4 ให 8 รอยละ 20.6 และ ให 7 คะแนนรอยละ 22.7 ซึ่งเปนจํานวน

ที่มากที่สุด  

สวนความเช่ือวาขอมูลที่นําเสนอเปนเรื่องจริงระดับใด รอยละ 22.7 

ใหระดับ 10 และรอยละ 18.6 ใหระดับ 9 คําถามเกี่ยวกับการนําความรูที่ไดไป

ปฏิบัติระดับใด รอยละ 18.9 ใหระดับ 10 รอยละ 16.8 ใหระดับ 9 รอยละ 

22.1 ใหระดับ 8 และรอยละ 18.9 ใหระดับ 7 เม่ือถามวามีประโยชนกับผูอื่น

อยางไร ผูตอบแบบสํารวจรอยละ 25.3 ใหคะแนนระดับ 10 และ 24.2 ให
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ช่ือคําถาม: ทานเขาใจในขอมูลที่ส่ือนําเสนอในระดับใด มีผู

เขาใจ 3 ลําดับแรกตามลําดับ คือ ระดับ 10 คิดเปน 27.7% , ระดับ 8 คิดเปน 

26.2% , ระดับ 9 คิดเปน 21.5% 

 ทานเช่ือวาขอมูลที่สื่อนําเสนอเปนเรื่องจริงในระดับใด 3 ลําดับ

แรก ตามลําดับ คือ ระดับ 8 คิดเปน 29.2%, ระดับ 10 คิดเปน 

26.2%, ระดับ 9 คิดเปน 23.1%  

 ทานจะนําความรูที่ไดจากสื่อที่นําเสนอไปปฏิบัติในระดับใด 3 

ลําดับแรก ตามลําดับ คือ ระดับ 8 คิดเปน 32.3%, ระดับ 9 คิด

เปน 21.5 %, ระดับ10 คิดเปน 18.5%  

 ทานคิดวาสื่อที่นําเสนอนี้จะมีประโยชนตอผูอื่นในระดับใด 3 

ลําดับแรก ตามลําดับ คือ ระดับ 10 คิดเปน 30.8 %, ระดับ 9 

คิดเปน 21.5%, ระดับ 7 คิดเปน 20% 

 ทานตองการใหนําสื่อนี้ไปนําเสนอใหผูอื่นชมในระดับใด 3 ลําดับ

แรก ตามลําดับ คือ ระดับ 10 คิดเปน 29.2% , ระดับ 8 คิดเปน

21.5% , ระดับ 9 คิดเปน 20% 

 

7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (วิทยาลัยนวัตกรรม)  

นําเสนอประเด็น ยา PrEP รักษา HIV จริงหรือ? มีผูกรอกแบบ

ประเมินหลังรับชมสกูปขาวจํานวน 114 คน และพบวา ในเรื่องความเขาใจใน

ขอมูลที่นําเสนอ มีผูตอบแบบสํารวจมีความเขาใจสูงสุด รอยละ 61.4 และ 

23.7 ตามลําดับ สวนความเช่ือเรื่องการนําเสนอเปนเรื่องจริงหรือไม รอยละ 

61.4 เช่ือวาเปนเรื่องจรงิ รองลงมา คือ 22.8 และ 9.6 ตามลําดับ สวนคําถาม

ความรูที่ไดจากสื่อที่นําเสนอไปปฏิบัตริะดับใด ผลสํารวจพบวา ผูตอบคําถาม

รอยละ 44.7 หรือจํานวน 51 คน เช่ือวานําไปปฏิบัติไดระดับสูงสุด รองลงมา

คือรอยละ 40.4 หรือจํานวน 46 คน สวนคําถามวาตองการใหนําเสนอสื่อนี้
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ไปสูผูชมอื่นในระดับใด ผูตอบคําถามรอยละ 64 จํานวน 73 คนตองการให

นําเสนอแกผูอื่นไดรับชมดวย (ชมรายละเอยีดในตารางแนบ)  

8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

             นําเสนอประเด็น ความเขาใจผดิเกี่ยวกับสถานการณ โควิด-19 มี

การสํารวจความเห็นของกลุมตัวอยางที่ไดชมสกูปขาวทางออนไลนจํานวน 88 

คน  

 

ชดุคาํถาม ผลสํารวจ(รอ้ยละ) 

ความเขาใจขอมูล 66 

ความนาเช่ือถอืของขอมูล 58 

นําความรูที่ไดไปปฏิบัติ 44.2 

มีประโยชนตอผูอื่น  51 

 

9. มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

            นําเสนอประเด็น วางโทรศัพทไวขางหมอน เสี่ยงเปนมะเร็ง สําหรับ

คําถามเกี่ยวกับความเขาใจ พบวาใหคะแนนเต็ม 10 รอยละ 15.5 คะแนน 9 

รอยละ 14.4 ให 8 รอยละ 20.6 และ ให 7 คะแนนรอยละ 22.7 ซึ่งเปนจํานวน

ที่มากที่สุด  

สวนความเช่ือวาขอมูลที่นําเสนอเปนเรื่องจริงระดับใด รอยละ 22.7 

ใหระดับ 10 และรอยละ 18.6 ใหระดับ 9 คําถามเกี่ยวกับการนําความรูที่ไดไป

ปฏิบัติระดับใด รอยละ 18.9 ใหระดับ 10 รอยละ 16.8 ใหระดับ 9 รอยละ 

22.1 ใหระดับ 8 และรอยละ 18.9 ใหระดับ 7 เม่ือถามวามีประโยชนกับผูอื่น

อยางไร ผูตอบแบบสํารวจรอยละ 25.3 ใหคะแนนระดับ 10 และ 24.2 ให

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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ระดับ 9 สวนคําถามสุดทาย คือตองการใหนําสื่อนี้ไปนําเสนอใหผูอื่นชม พบวา

รอยละ 39.6 และ 16.7 ตองการใหนําไปเสนอแกผูอื่นชมมากที่สุดตามลําดับ 

10. สถาบันการจัดการปญญาภวัิฒน  

นําเสนอประเด็น การรับประทานอาหารแชแข็งเสี่ยงเปนมะเร็ง 

สํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 44 คน พบวา ในคําถามเกี่ยวกับความเขาใจตอ

ประเด็นที่นําเสนอ กลุมตัวอยางรอยละ 55.6 หรือจํานวน 24 คน ใหคะแนน

เต็ม 10 และใหคะแนนระดับ 9 รอยละ 33.4 หรือจํานวน 14 คน และรอยละ 

22.5 ใหคะแนนระดับ 8 สวนคําถามเกี่ยวกับความนาเช่ือถือของขอเท็จจริงที่

นําเสนอ รอยละ 66.5 หรอื 29 คนใหคะแนนเต็ม 10 รอยละ 24.2 หรือจํานวน 

10 คนใหคะแนนระดับ 9 และมีจํานวนรอยละ 5 หรอืจํานวน 2 คนที่ใหคะแนน 

1 ซึ่งอยูในระดับที่ไมนาเช่ือถอื 

คําถามเกี่ยวกับความมีประโยชนตอผูอื่น รอยละ 88 หรือจํานวน 38 

คนที่ใหคะแนนเต็ม 10 สวนจะนําไปใหผูอื่นชมตอ รอยละ 44.5 หรือจํานวน 19 

คนใหคะแนนเต็มสบิ และรอยละ 38 หรอืจํานวน 16 คนที่ใหคะแนนระดับ 8  

11. มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร  

นําเสนอประเด็น บุหรี่ไฟฟา ที่มาลางราย มีผูทําแบบประเมิน 52 คน 

ทําแบบสํารวจเกี่ยวกับความเขาใจรอยละ 17.3 ใหระดับ 10 และ15.4 ใหระดับ 

9 รอยละ 21.2 ใหระดับ 8 และพบวา รอยละ 1.9 ใหระดับ 1 และ 2 สวนให

ระดับ 3 มีจํานวนรอยละ 3.8 ระดับ 4 จํานวนรอยละ 5.8 และระดับ 5 สูงถึง

รอยละ 11.5 ซึ่งผูชมคลปิมีความเขาใจในขอมูลที่สื่อนําเสนอคาเฉลี่ย 7.15 โดย

ระดับของความเขาใจที่มีผูตอบมากที่สุด คือ มากที่สุดในระดับ 8 จํานวน  

11 คน คิดเปน 21.2% 

ผูชมคลปิเช่ือวาขอมูลที่สื่อนําเสนอเปนเรื่องจริง คาเฉลี่ย 6.52 โดย

ระดับของความเช่ือที่มีผูตอบมากที่สุด คือ มากที่สุดในระดับ 7 จํานวน 10 คน 

คิดเปน 19.2% ผูชมคลิปจะนําความรูที่ไดจากสื่อที่นําเสนอไปปฏิบัติคาเฉลี่ย 
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6.62 โดยระดับของการนําไปปฏิบัติที่มีผูตอบมากที่สุด คือ มากที่สุดในระดับ 

8 จํานวน 11 คน คิดเปน 21.2% 

ผูชมคลิปคิดวาสื่อที่นําเสนอนี้จะมีประโยชนตอผูอื่นคาเฉลี่ย 6.63 

โดยระดับของความเปนประโยชนที่มีผูตอบมากที่สุด คือ ปานกลางในระดับ 5 

จํานวน 10 คน คิดเปน 19.2% และระดับมากที่สุด ในระดับ 9 และ 10 ใน

จํานวนที่เทากันคือ 8 คน คิดเปน 15.4% ผูชมคลิปตองการใหนําสื่อนี้ไป

นําเสนอใหผูอื่นชม คาเฉลี่ย 6.96 โดยระดับของความตองการที่มีผูตอบมาก

ที่สุด คือ มากที่สุดในระดับ 5 จํานวน 11 คน คิดเปน 21.2% 

12. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นําเสนอประเด็น โดนฝนทําใหเปนหวัดจริงหรือ มีผูทําแบบประเมิน 

50 คน ในประเด็นความเขาใจ ใหคะแนนระดับ 10 รอยละ 38.5 และ 22.6 

มากที่สุดตามลําดับ สวนประเด็นขอมูลที่นําเสนอเปนจริงระดับใด ผูตอบแบบ

สํารวจรอยละ 53.6 และ 29.4 ใหระดับ 10 และ 9 ตามลําดับ  

ประเด็นการนําความรูที่ไดจากสื่อไปปฏิบัต ิผูตอบแบบสํารวจรอยละ 

28.4 และ 20.3 ใหคะแนนระดับ 10 และ 9 สวนคําถามเกี่ยวกับประโยชนของ

สื่อตอผูอื่น รอยละ 24.3 ใหระดับ 10 และรอยละ 26.2 ใหคะแนนระดับ 9 

และคําถามเกี่ยวกับความตองการใหนําสื่อนี้ไปนําเสนอใหผูอื่นชมหรือไม 

ผูตอบแบบสํารวจรอยละ 14.6 ใหระดับ 10 แตมากที่สุดคือใหระดับ 8 รอยละ 

27.8 และใหระดับ 6 ที่รอยละ 10.6 และยังมีผูใหระดับ 4 รอยละ 9.5 

 

ข้ันตอนสงใหกรรมการผูทรงคุณวุฒขิองโครงการพจิารณา 

แบบประเมินคะแนนและเกณฑการพจิารณาการผลิตคลิปวิดีโอขาว

ปลอมดานสุขภาพในทองถิ่น โครงการ Fake News Fighter มีดังนี้  

หลักเกณฑการพิจารณาและการจัดแบงคะแนนแตละเกณฑ 

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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ระดับ 9 สวนคําถามสุดทาย คือตองการใหนําสื่อนี้ไปนําเสนอใหผูอื่นชม พบวา

รอยละ 39.6 และ 16.7 ตองการใหนําไปเสนอแกผูอื่นชมมากที่สุดตามลําดับ 

10. สถาบันการจัดการปญญาภวัิฒน  

นําเสนอประเด็น การรับประทานอาหารแชแข็งเสี่ยงเปนมะเร็ง 

สํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 44 คน พบวา ในคําถามเกี่ยวกับความเขาใจตอ

ประเด็นที่นําเสนอ กลุมตัวอยางรอยละ 55.6 หรือจํานวน 24 คน ใหคะแนน

เต็ม 10 และใหคะแนนระดับ 9 รอยละ 33.4 หรือจํานวน 14 คน และรอยละ 

22.5 ใหคะแนนระดับ 8 สวนคําถามเกี่ยวกับความนาเช่ือถือของขอเท็จจริงที่

นําเสนอ รอยละ 66.5 หรอื 29 คนใหคะแนนเต็ม 10 รอยละ 24.2 หรือจํานวน 

10 คนใหคะแนนระดับ 9 และมีจํานวนรอยละ 5 หรอืจํานวน 2 คนที่ใหคะแนน 

1 ซึ่งอยูในระดับที่ไมนาเช่ือถอื 

คําถามเกี่ยวกับความมีประโยชนตอผูอื่น รอยละ 88 หรือจํานวน 38 

คนที่ใหคะแนนเต็ม 10 สวนจะนําไปใหผูอื่นชมตอ รอยละ 44.5 หรือจํานวน 19 

คนใหคะแนนเต็มสบิ และรอยละ 38 หรอืจํานวน 16 คนที่ใหคะแนนระดับ 8  

11. มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร  

นําเสนอประเด็น บุหรี่ไฟฟา ที่มาลางราย มีผูทําแบบประเมิน 52 คน 

ทําแบบสํารวจเกี่ยวกับความเขาใจรอยละ 17.3 ใหระดับ 10 และ15.4 ใหระดับ 

9 รอยละ 21.2 ใหระดับ 8 และพบวา รอยละ 1.9 ใหระดับ 1 และ 2 สวนให

ระดับ 3 มีจํานวนรอยละ 3.8 ระดับ 4 จํานวนรอยละ 5.8 และระดับ 5 สูงถึง

รอยละ 11.5 ซึ่งผูชมคลปิมีความเขาใจในขอมูลที่สื่อนําเสนอคาเฉลี่ย 7.15 โดย

ระดับของความเขาใจที่มีผูตอบมากที่สุด คือ มากที่สุดในระดับ 8 จํานวน  

11 คน คิดเปน 21.2% 

ผูชมคลปิเช่ือวาขอมูลที่สื่อนําเสนอเปนเรื่องจริง คาเฉลี่ย 6.52 โดย

ระดับของความเช่ือที่มีผูตอบมากที่สุด คือ มากที่สุดในระดับ 7 จํานวน 10 คน 

คิดเปน 19.2% ผูชมคลิปจะนําความรูที่ไดจากสื่อที่นําเสนอไปปฏิบัติคาเฉลี่ย 
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6.62 โดยระดับของการนําไปปฏิบัติที่มีผูตอบมากที่สุด คือ มากที่สุดในระดับ 

8 จํานวน 11 คน คิดเปน 21.2% 

ผูชมคลิปคิดวาสื่อที่นําเสนอนี้จะมีประโยชนตอผูอื่นคาเฉลี่ย 6.63 

โดยระดับของความเปนประโยชนที่มีผูตอบมากที่สุด คือ ปานกลางในระดับ 5 

จํานวน 10 คน คิดเปน 19.2% และระดับมากที่สุด ในระดับ 9 และ 10 ใน

จํานวนที่เทากันคือ 8 คน คิดเปน 15.4% ผูชมคลิปตองการใหนําสื่อนี้ไป

นําเสนอใหผูอื่นชม คาเฉลี่ย 6.96 โดยระดับของความตองการที่มีผูตอบมาก

ที่สุด คือ มากที่สุดในระดับ 5 จํานวน 11 คน คิดเปน 21.2% 

12. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นําเสนอประเด็น โดนฝนทําใหเปนหวัดจริงหรือ มีผูทําแบบประเมิน 

50 คน ในประเด็นความเขาใจ ใหคะแนนระดับ 10 รอยละ 38.5 และ 22.6 

มากที่สุดตามลําดับ สวนประเด็นขอมูลที่นําเสนอเปนจริงระดับใด ผูตอบแบบ

สํารวจรอยละ 53.6 และ 29.4 ใหระดับ 10 และ 9 ตามลําดับ  

ประเด็นการนําความรูที่ไดจากสื่อไปปฏิบัต ิผูตอบแบบสํารวจรอยละ 

28.4 และ 20.3 ใหคะแนนระดับ 10 และ 9 สวนคําถามเกี่ยวกับประโยชนของ

สื่อตอผูอื่น รอยละ 24.3 ใหระดับ 10 และรอยละ 26.2 ใหคะแนนระดับ 9 

และคําถามเกี่ยวกับความตองการใหนําสื่อนี้ไปนําเสนอใหผูอื่นชมหรือไม 

ผูตอบแบบสํารวจรอยละ 14.6 ใหระดับ 10 แตมากที่สุดคือใหระดับ 8 รอยละ 

27.8 และใหระดับ 6 ที่รอยละ 10.6 และยังมีผูใหระดับ 4 รอยละ 9.5 

 

ข้ันตอนสงใหกรรมการผูทรงคุณวุฒขิองโครงการพจิารณา 

แบบประเมินคะแนนและเกณฑการพจิารณาการผลิตคลิปวิดีโอขาว

ปลอมดานสุขภาพในทองถิ่น โครงการ Fake News Fighter มีดังนี้  

หลักเกณฑการพิจารณาและการจัดแบงคะแนนแตละเกณฑ 

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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เกณฑพิ์จารณา คะแนน หมายเหต ุ

ความนาสนใจของประเด็น (10 คะแนน)     

ความคดิสรางสรรครูปแบบการนําเสนอ 

(20 คะแนน)  

  

ความถูกตองครบถวนของเน้ือหาแตละสวน

(30คะแนน) 

  

การใช Fact Checker ตรวจสอบขอเท็จจริง 

(40 คะแนน)  

  

 

การประกาศผลรางวัล 

ทีมที่ ไดรางวัลทั้ง 5 รางวัล จะไดรับการคัดเลือกให เผยแพร

ออกอากาศในชองทางของสํานักขาวไทย อสมท ซึ่งการประกาศผลใน

โครงการ Fake News Fighter จัดขึ้นที่บรษัิท อสมท จํากัด (มหาชน) สํานักงาน

ใหญ ซึ่งในเวทีรอบสุดทาย จะใหแตละทีมสงตัวแทนขึ้นไปนําเสนอ (Present) 

เนื้อหาของสกูปขาวปลอมเพื่อสุขภาพที่แตละกลุมดําเนินการผลิต โดยวาง

หลักการนําเสนอไว 3 ขอคือ 

ความนาสนใจของประเด็น 

กระบวนการทํางาน 

เปาหมายที่ผลงานตองการสรางความเปลี่ยนแปลง 

และในหลังจากนําเสนอเสร็จสิ้น เขาสูการเปดผลงานใหชมบนเวท ี

กอนเขาสูกระบวนการซักถาม แสดงความเห็น ใหขอเสนอแนะจากกรรมการ 

เพื่อใหผูฝกอบรมที่เปนผูผลติไดรับประโยชนจากกระบวนการผลิตผลงานเพื่อ

หักลางขาวปลอมไปประยุกตใชในการทํางานตอไป และเม่ือเสร็จสิ้นความเห็น
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จากคณะกรรมการ เขาสูการประกาศผลรางวัลในเวทีรอบสุดทาย ดังนี้ 

 

 

 

ประเภทรางวลั มหาวทิยาลยัที�ไไดรัั รางวลั 

The Conqueror : อัศวนิผูพชิติ  

คะแนนรวมสูงสุดทุกดาน 

วัคซนีกับ ฮาลาล  

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขต

ปตตานี 

The Champion : ประเด็นยอดเยี่ยม  

 

กินมังคุดคูกับนํ้าตาลอาจทําใหเสียชวีติ  

มหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา  

The Corrector : สุดยอด Fact 

checker ตรวจสอบ ขอเท็จจริง 

บุหร่ีไฟฟา ท่ีมา ลางราย  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร  

The Master : ความสรางสรรควธีิ

เลาเร่ือง 

ออจื่อ ออจํา  

มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงราย  

The Victor :เน้ือหาครบถวน 

สมบูรณ 

บุหร่ีไฟฟา ความจริงท่ีถูกซอน  

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

 

หลังเสร็จกจิกรรมจากเวทรีอบสุดทาย ทางผูฝกอบรมที่ไดรับรางวัล

ทั้ง 5 รางวัลนําเนื้อหาที่ไดรับการเสนอแนะ และความเห็นเพิ่มเติมจาก

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไปปรับแกไข กอนสงใหทางโครงการ เพื่อนําสง

เผยแพรออกอากาศในสํานักขาวไทย อสมท ตอไป  
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 ถอดบทเรียน ป�ญหาและอุปสรรค 

การทํางานรวมกันในกระบวนการเขยีน Proposal ทําใหทราบวา กลุม

ผูเขาฝกอบรมยังขาดความรูและทักษะการเขียนเพื่อนําเสนอโครงการ ไมรูวา

การเขียน Proposal คืออะไร เขียนทําไม และตองเขียนอยางไร แมจะมี

กําหนดการอบรมใหความรูเพิ่มเตมิเกี่ยวกับทักษะการเขียน Proposal ไปแลวก็

ตาม ทําใหตองใชเวลาปรับแกไขการเขยีนและนําเสนอประเด็นจนเลยขอบเขต

ของเวลาในกระบวนการ 

การเขยีน Proposal เพื่อขอรับทุนสนับสนุน เปนสวนหนึ่งของขั้นตอน 

Pre-Production ของโครงการ (Project) เพื่อใหมีงบประมาณดําเนินโครงการ 

ผูผลติ หรือทีมงาน Production ที่รับผิดชอบเรื่องนี้จึงมีความจําเปนตองสราง

กระบวนการเพื่อใหเกดิ Proposal ขึ้นดวยขัน้ตอนสําคัญ คือ 

1. รวบรวมทีมงานทุกฝายพูดคุยกันเกี่ยวกับโครงการ  หรือ

ผลงานที่ตองการผลติ ทัง้ประเด็นที่ตองการทํา เปาหมายของงาน ลักษณะของ

ช้ินงานที่ตองการผลิต ปญหาหรืออุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น งบประมาณที่

ตองใชอยางละเอียด ความคาดหวังของแหลงทุน กลุมเปาหมายที่ตองการ

สื่อสาร แลวผูรับผดิชอบขัน้ตอนนี้เก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นทัง้หมด 

2. สังเคราะหขอมูลที่ไดรับ เขยีนลงในเอกสาร Proposal ตามหัวขอ

ที่ครอบคลุม คือ 

ช่ือโครงการ (Project Title) ควรเปนช่ือที่สั้น กระชับ เขาใจงาย 

และสื่อไดชัดเจนวาเนื้อหาสาระของสิ่งที่จะทําคืออะไร 

หลักการและเหตุผล (ความเปนมาและความสําคัญของ

โครงการ) (Reason for Project Determination) บอกสาเหตุหรือปญหาที่

ทําใหเกดิโครงการนี้ขึ้น และที่สําคัญคือตองบอกไดวา ถาไดทําโครงการแลว

จะชวยแกไขปญหานี้ตรงไหน การเขียนอธิบายปญหาที่มาโครงการอยาง

 

211 
 

ละเอยีดจะชวยให Proposal มีความหนักแนนขึ้น ควรนําขอมูลจากแหลงตางๆ 

เกี่ยวกับปญหานั้นมาประกอบ รวมถึงมีรายละเอียดสถานการณปญหาจาก

หนวยงานหรือพื้นที่ที่จะทําโครงการมาแจกแจงใหผูพิจารณาโครงการเกิด

ความเขาใจชัดเจนขึ้น 

ลักษณะโครงการ (Project Characteristic) บอกใหเจาของ

โครงการหรือแหลงทุนทราบวา ลักษณะของกิจกรรม หรือช้ินงานที่ตองการ

ผลติมีรายละเอยีดอยางไร และมีขัน้ตอนและกลวิธทีี่จะทําใหสําเร็จสูเปาหมาย

อยางไร รวมทัง้กจิกรรมทัง้หมดมีความเกี่ยวของสนับสนุนกันอยางไร  

แผนงานหรือข้ันตอนการดําเนินโครงการ (Action Plan) เปน

ตารางที่แจกแจงใหเห็นวา ผูดําเนินโครงการวางแผนดําเนินโครงการ ตั้งแต

เริ่มตนจนจบโครงการวาแตละกิจกรรมจะเกิดขึ้นเม่ือไร บอกวันเวลาโดย

เรยีงลําดับตามชวงเวลา และเขยีนถงึขัน้ตอนที่จะปฏิบัตงิานตามลําดับ 

ผูรับผิดชอบ หรือผูดําเนินโครงการ (Project Responsibility) 

ใสรายละเอยีดของทีมงานทุกฝายและหนาที่รับผิดชอบ อาจแนบประวัติและ

ผลงานของผูเสนอโครงการและคณะผูดําเนินงานประกอบไปในสวนทายของ 

Proposal จะเปนขอมูลสําคัญในการสรางความนาเช่ือถอืและการยอมรับ 

วัตถุประสงค (Objectives) บอกความตองการที่จะทําใหเกิดขึ้นให

ไดหลังจากโครงการเกดิขึ้น ไมเขยีนอยางเลื่อนลอย แตควรอยูบนพื้นฐานของ

ขอเท็จจรงิ เพื่อใหไปถงึเปาหมายที่วางไว 

กลุมเปาหมายของโครงการ (Goal) ระบุวาใครคือกลุมเปาหมาย

ของโครงการ  หากกลุ มเปาหมาย มีหลายกลุม  ระบุ ให ชัดวา ใครคือ

กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

สถานที่ในการดําเนนิงาน (Place) ระบุพื้นที่ดําเนนิโครงการ  

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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 ถอดบทเรียน ป�ญหาและอุปสรรค 

การทํางานรวมกันในกระบวนการเขยีน Proposal ทําใหทราบวา กลุม

ผูเขาฝกอบรมยังขาดความรูและทักษะการเขียนเพื่อนําเสนอโครงการ ไมรูวา

การเขียน Proposal คืออะไร เขียนทําไม และตองเขียนอยางไร แมจะมี

กําหนดการอบรมใหความรูเพิ่มเตมิเกี่ยวกับทักษะการเขียน Proposal ไปแลวก็

ตาม ทําใหตองใชเวลาปรับแกไขการเขยีนและนําเสนอประเด็นจนเลยขอบเขต

ของเวลาในกระบวนการ 

การเขยีน Proposal เพื่อขอรับทุนสนับสนุน เปนสวนหนึ่งของขั้นตอน 

Pre-Production ของโครงการ (Project) เพื่อใหมีงบประมาณดําเนินโครงการ 

ผูผลติ หรือทีมงาน Production ที่รับผิดชอบเรื่องนี้จึงมีความจําเปนตองสราง

กระบวนการเพื่อใหเกดิ Proposal ขึ้นดวยขัน้ตอนสําคัญ คือ 

1. รวบรวมทีมงานทุกฝายพูดคุยกันเกี่ยวกับโครงการ  หรือ

ผลงานที่ตองการผลติ ทัง้ประเด็นที่ตองการทํา เปาหมายของงาน ลักษณะของ

ช้ินงานที่ตองการผลิต ปญหาหรืออุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น งบประมาณที่

ตองใชอยางละเอียด ความคาดหวังของแหลงทุน กลุมเปาหมายที่ตองการ

สื่อสาร แลวผูรับผดิชอบขัน้ตอนนี้เก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นทัง้หมด 

2. สังเคราะหขอมูลที่ไดรับ เขยีนลงในเอกสาร Proposal ตามหัวขอ

ที่ครอบคลุม คือ 

ช่ือโครงการ (Project Title) ควรเปนช่ือที่สั้น กระชับ เขาใจงาย 

และสื่อไดชัดเจนวาเนื้อหาสาระของสิ่งที่จะทําคืออะไร 

หลักการและเหตุผล (ความเปนมาและความสําคัญของ

โครงการ) (Reason for Project Determination) บอกสาเหตุหรือปญหาที่

ทําใหเกดิโครงการนี้ขึ้น และที่สําคัญคือตองบอกไดวา ถาไดทําโครงการแลว

จะชวยแกไขปญหานี้ตรงไหน การเขียนอธิบายปญหาที่มาโครงการอยาง
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ละเอยีดจะชวยให Proposal มีความหนักแนนขึ้น ควรนําขอมูลจากแหลงตางๆ 

เกี่ยวกับปญหานั้นมาประกอบ รวมถึงมีรายละเอียดสถานการณปญหาจาก

หนวยงานหรือพื้นที่ที่จะทําโครงการมาแจกแจงใหผูพิจารณาโครงการเกิด

ความเขาใจชัดเจนขึ้น 

ลักษณะโครงการ (Project Characteristic) บอกใหเจาของ

โครงการหรือแหลงทุนทราบวา ลักษณะของกิจกรรม หรือช้ินงานที่ตองการ

ผลติมีรายละเอยีดอยางไร และมีขัน้ตอนและกลวิธทีี่จะทําใหสําเร็จสูเปาหมาย

อยางไร รวมทัง้กจิกรรมทัง้หมดมีความเกี่ยวของสนับสนุนกันอยางไร  

แผนงานหรือข้ันตอนการดําเนินโครงการ (Action Plan) เปน

ตารางที่แจกแจงใหเห็นวา ผูดําเนินโครงการวางแผนดําเนินโครงการ ตั้งแต

เริ่มตนจนจบโครงการวาแตละกิจกรรมจะเกิดขึ้นเม่ือไร บอกวันเวลาโดย

เรยีงลําดับตามชวงเวลา และเขยีนถงึขัน้ตอนที่จะปฏิบัติงานตามลําดับ 

ผูรับผิดชอบ หรือผูดําเนินโครงการ (Project Responsibility) 

ใสรายละเอยีดของทีมงานทุกฝายและหนาที่รับผิดชอบ อาจแนบประวัติและ

ผลงานของผูเสนอโครงการและคณะผูดําเนินงานประกอบไปในสวนทายของ 

Proposal จะเปนขอมูลสําคัญในการสรางความนาเช่ือถอืและการยอมรับ 

วัตถุประสงค (Objectives) บอกความตองการที่จะทําใหเกิดขึ้นให

ไดหลังจากโครงการเกดิขึ้น ไมเขยีนอยางเลื่อนลอย แตควรอยูบนพื้นฐานของ

ขอเท็จจรงิ เพื่อใหไปถงึเปาหมายที่วางไว 

กลุมเปาหมายของโครงการ (Goal) ระบุวาใครคือกลุมเปาหมาย

ของโครงการ  หากกลุ มเปาหมาย มีหลายกลุม  ระบุ ให ชัดวา ใครคือ

กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

สถานที่ในการดําเนนิงาน (Place) ระบุพื้นที่ดําเนนิโครงการ  

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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งบประมาณที่ใช (Budgets) แสดงยอดเงินงบประมาณที่ตองใช 

พรอมแจกแจงคาใชจายในการดําเนินโครงการอยางโปรงใสทุกสวน หากรับ

ทุนจากหลายแหลงควรระบุรายละเอยีดอยางชัดเจนวารับทุนจากแหลงใดบาง 

จํานวนเทาไร และจากแตละแหลงแบงสรรไปใชกับงบประมาณสวนใด 

การประเมินโครงการ (Project Evaluation) โครงการที่ดีควรมี

การติดตามประเมินผลวาแตละกิจกรรมของโครงการกอใหเกิดผลตาม

วัตถุประสงคหรอืไม และควรระบุวาจะตดิตามประเมินดวยวิธีใด ทั้งในขั้นตอน

การดํา เนินกิจกรรม  และหลังจบโครงการแลว  พรอมทั้งระบุตัว ช้ี วัด

ความสําเร็จ ทัง้ในเชิงปรมิาณและคุณภาพ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ (Benefits) เขียนใหเห็นความเปลี่ยนแปลงที่

จะเกิดขึ้นหลังจากโครงการจบลง โดยแยกใหเห็นชัดเจนระหวางผลที่เกิด

โดยตรงทันทีที่สิ้นสุดโครงการ และผลที่จะเกิดตามมาในระยะยาว ถาหากผู

เสนอโครงการแสดงใหเห็นไดชัดเจนถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งสองรูปแบบ จะ

ทําให Proposal มีความนาสนใจขึ้น 

3. สงใหผูรวมงานทุกฝายอานทบทวน และปรับแกไข ซึ่งควร

คํานึงวา Proposal ที่ดีควรเขียนดวยภาษาถูกตองตามหลักไวยากรณ แต

กระชับ ภาษาเขาใจงาย ไมซับซอน หลกีเลี่ยงคําถามที่กํากวม ชัดเจนในเนื้อหา

ที่ตองการสื่อสาร นําเสนออยางมีขั้นตอน ลําดับอยางเปนเหตุเปนผล

ตอเนื่องกัน เลาเรื่องยากใหดูงาย หากมีความซับซอนควรมีภาพประกอบหรือ

อื่นๆ ที่เขาใจไดงาย มีระเบียบ เรียงลําดับหัวขอ ยอหนาใหถูกตอง มีการเวน

วรรค เวนบรรทัดเปนจุดพักสายตา ฯลฯ 

 

4. สงใหแหลงที่ตองการของบประมาณ 

 ขั้นตอนการเขียน Proposal จึงมีความสําคัญ การเขียนอยาง

ถูกตองตามหลัก และคํานึงถึงความถูกตองทางภาษา จะทําใหโครงการมี
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ความนาสนใจ แหลงทุนหรือเปาหมายที่ตองการขออนุมัติงบประมาณเกิด

ความเขาใจตรงกันกับสิ่งที่ผูยื่นเสนอไป 

 

ถอดบทเรียน ป�ญหาการเขียนบท  
การเขียนบท เปนหนึ่งในขั้นตอนสําคัญที่สุดของกระบวนการ Pre-

Production เพราะหากไมมีบท การผลิตผลงานดานสื่อโทรทัศนจะไมสามารถ

ดําเนนิการตอไปในขัน้ตอนอื่น ๆ ได ซึ่งการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร Fake News 

Fighter ผูฝกอบรมเปนนักศึกษาสวนใหญเคยเรียนเขียนบท แตไมเคยเห็นบท

มาตรฐานสําหรับสกูปขาวหรอืสารคดเีชิงขาวมากอน ที่มีวิธีการเขียน ไลเรียง

ประเด็นและภาพอยางมืออาชีพ ขัน้ตอนนี้ดูเหมือนจะใชเวลามากที่สุด และไม

สามารถควบคุมใหเปนไปตาม Time-Line ของโครงการได ทั้งยังเกิดความไม

เขาใจถึงขั้นตอนการสงบทใหผูฝกอบรมที่มีตําแหนงเปน Producer ผูควบคุม

การผลติพจิารณากอนถายทํา รวมทั้งยังขาดความเขาใจเรื่องการเขียนโครง

เรื่องขยาย (Treatment) บทสําหรับการถายทํา และบทสมบูรณสําหรับการตัด

ตอ มีความสําคัญอยางไร 

สําหรับโครงเรื่องขยาย (Treatment) มีหลักการเขียนที่สําคัญคือ 

อธบิายขยายเนื้อเรื่องชัดเจนมากขึ้น เหมือนรูปแบบเรื่องยอของนวนิยายหรือ

เรื่องสัน้ มีการบรรยายรายละเอยีดตาง ๆ ที่จําเปนตอการเลาเรื่อง เชน ความ

นาสนใจของประเด็นซึ่งสัมพันธกับแหลงขาวอยางไร บอกคุณลักษณะ

แหลงขาว เชน ความพกิาร หรอือาชีพ อาจใสสถานการณตาง ๆ สถานที่ หรือ

วัน เวลาที่เกี่ยวของกับประเด็นขาว รวมไปถงึประโยคสําคัญที่กนิใจ 

สวนบทสกูปขาวโทรทัศน หรือสารคดีเชิงขาว มาจากการนําโครง

เรื่องขยายมาใสรายละเอียดที่สมบูรณในบท หลังจากผูไดรับมอบหมายใหมี

หนาที่เขยีนบททําความเขาใจประเด็น เก็บขอมูลจากการลงพื้นที่สัมภาษณใน

เบื้องตน หรอืหาแหลงขอมูลเอกสาร เสร็จสิ้น ก็เขาสูขั้นตอนการวางแผนการ

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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งบประมาณที่ใช (Budgets) แสดงยอดเงินงบประมาณที่ตองใช 

พรอมแจกแจงคาใชจายในการดําเนินโครงการอยางโปรงใสทุกสวน หากรับ

ทุนจากหลายแหลงควรระบุรายละเอยีดอยางชัดเจนวารับทุนจากแหลงใดบาง 

จํานวนเทาไร และจากแตละแหลงแบงสรรไปใชกับงบประมาณสวนใด 

การประเมินโครงการ (Project Evaluation) โครงการที่ดีควรมี

การติดตามประเมินผลวาแตละกิจกรรมของโครงการกอใหเกิดผลตาม

วัตถุประสงคหรอืไม และควรระบุวาจะตดิตามประเมินดวยวิธีใด ทั้งในขั้นตอน

การดํา เนินกิจกรรม  และหลังจบโครงการแลว  พรอมทั้งระบุตัว ช้ี วัด

ความสําเร็จ ทัง้ในเชิงปรมิาณและคุณภาพ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ (Benefits) เขียนใหเห็นความเปลี่ยนแปลงที่

จะเกิดขึ้นหลังจากโครงการจบลง โดยแยกใหเห็นชัดเจนระหวางผลที่เกิด

โดยตรงทันทีที่สิ้นสุดโครงการ และผลที่จะเกิดตามมาในระยะยาว ถาหากผู
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3. สงใหผูรวมงานทุกฝายอานทบทวน และปรับแกไข ซึ่งควร
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4. สงใหแหลงที่ตองการของบประมาณ 
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ถูกตองตามหลัก และคํานึงถึงความถูกตองทางภาษา จะทําใหโครงการมี
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ความนาสนใจ แหลงทุนหรือเปาหมายที่ตองการขออนุมัติงบประมาณเกิด

ความเขาใจตรงกันกับสิ่งที่ผูยื่นเสนอไป 

 

ถอดบทเรียน ป�ญหาการเขียนบท  
การเขียนบท เปนหนึ่งในขั้นตอนสําคัญที่สุดของกระบวนการ Pre-

Production เพราะหากไมมีบท การผลิตผลงานดานสื่อโทรทัศนจะไมสามารถ

ดําเนนิการตอไปในขัน้ตอนอื่น ๆ ได ซึ่งการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร Fake News 

Fighter ผูฝกอบรมเปนนักศึกษาสวนใหญเคยเรียนเขียนบท แตไมเคยเห็นบท

มาตรฐานสําหรับสกูปขาวหรอืสารคดเีชิงขาวมากอน ที่มีวิธีการเขียน ไลเรียง

ประเด็นและภาพอยางมืออาชีพ ขัน้ตอนนี้ดูเหมือนจะใชเวลามากที่สุด และไม
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การผลติพจิารณากอนถายทํา รวมทั้งยังขาดความเขาใจเรื่องการเขียนโครง

เรื่องขยาย (Treatment) บทสําหรับการถายทํา และบทสมบูรณสําหรับการตัด
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สําหรับโครงเรื่องขยาย (Treatment) มีหลักการเขียนที่สําคัญคือ 
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Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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เขียนบท (Script) ซึ่งตองมีแนวคิดหลัก (Idea & Main Idea) เปนเสมือนโครง

หรือแกนของเรื่องนั้น ๆ ผูเขียนบทจะตองจับ หรือดึงเอาขอมูลหรือเนื้อหา

บางอยางมาเปนแกนของเรื่องใหได ระบุทั้งลําดับการเลาเรื่อง เสียงบรรยาย 

และภาพ ซึ่งบทสําหรับสกูปขาวจะมีการเขยีนสองขัน้ตอนตามลําดับ คือ 

เขียนบทสําหรับถายทํา (Shooting script) นําโครงรางขยายมา

เขยีนบทที่สมบูรณเขยีนใหละเอยีด อธบิายใหชัดเจนทัง้ขนาดภาพ มุมมอง แสง 

เสยีง สถานที่และสวนประกอบในฉาก คําที่ตองการสัมภาษณแหลงขาว หรือ

จะเขยีนเปนภาพประกอบ (Storyboard) ก็ได ควรตรวจแกไขกอนนําไปใชถาย

ทํา และควรใหผูเกี่ยวของในคณะทํางานไดรับรู เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมและ

เขาใจตรงกัน 

บทสมบูรณสําหรับตัดตอ (Full script) เปนบทที่ผูเขียนบทตองนํา

บทสําหรับถายทํามาเตมิขอมูลใหละเอยีดสมบูรณ ทัง้ลําดับภาพ เสยีงบรรยาย 

เสยีงสัมภาษณที่ตองการซึ่งเกิดจากการจดบันทึกการแสดงผลเวลาของภาพ 

ซึ่งเรียกวา Time Code (TC) ภาพกราฟกที่จัดเตรียมไว ตัวหนังสือที่ตองการ

ซอน ช่ือแหลงขาว สถานที่ Credit ทาย และโลโก เพื่อใหผูตัดตอสามารถ

ดําเนนิการไดตามที่ตองการ  

บทที่ดีควรมีการสื่อสารตรงประเด็น ภาษากระชับไมเยิ่นเยอ แต

บรรยายอยางสละสลวยกนิใจ ตรงกับอารมณของเรื่อง แตไมปรุงแตงจนเกิน

ขอเท็จจรงิ 

 

ถอดบทเรียนป�ญหาระหว่างการทํางาน 
โครงการผลิตสกูปขาวโตกลับปญหาขาวปลอมดานสุขภาพ

ดําเนนิการอยูในชวงทายของเทอมที่ 1 ของปการศึกษา 2563 ทําใหนักศึกษา

หลายสถาบันอยูในชวงสอบปลายภาค และคาบเกี่ยวกับชวงปดเทอม มีผล
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อยางมากในการดําเนนิกจิกรรมตามโครงการ เพราะไมมีเวลาที่จะเริ่มประชุม

หรอืดําเนนิการใด ๆ กับโครงการ จนเกดิความลาชายดืเยื้อออกไป  

นักศกึษาบางสถาบันที่เปนตัวแทนหลักรวมกิจกรรมกับ FAKE NEWS 

FIGHTER เปนคนเดยีวกับที่เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยรวมกิจกรรมของโครงการ

อื่น ๆ ซึ่งเริ่มปดโครงการในชวงปลายป ทําใหเริ่มตนทํางานอยางลาชา 

จากปญหาทั้งหมด ทําใหไมสามารถควบคุมการดําเนินกิจกรรมให

เปนไปตามกําหนดการ (Time Line) ได สงผลใหกําหนดการสงงานขยับมาจาก

เดิมถึง 3 สัปดาห ทั้งหมดนั้นเปนปญหาเรื่องการจัดการ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ

มากในปจจุบัน เพราะแนวโนมในอนาคต นักศึกษาจบใหมซึ่งอาจทํางานใน

รูปแบบ part time หรอื start up ตองเรยีนรูการจัดการเรื่องของเวลาตองานที่

ตองรับผดิชอบ  

 และ เนื่อ งจากนักศึกษาหลายสถาบัน ยั งไมผานการเรี ยนรู 

Production Plan การผลติขาวโทรทัศนมากอน หรอืเคยเรยีนการเขียนบทขาวที่

ถายทําแบบงาย ๆ ไมซับซอน สามารถถายภาพ ตัดตอ ลงเสียงในอุปกรณ

โทรศัพทมือถอืไดเอง แตยังขาดความรูในเชิงศิลปะการเลาเรื่อง (Storytelling) 

เทคนิคแบบมืออาชีพทั้งในด านการเขียนบท การถายภาพ ไปจนถึ ง

องคประกอบของขาวโทรทัศนอื่น ๆ ทําใหตองใชเวลาปูพื้นฐานและทําความ

เขาใจเพิ่มเติม ทั้งในสวนขั้นตอน Production และ Post-Production ขณะที่

ขอจํากัดของการถายทําก็เกดิขึ้นกับบางประเด็น เชน การถายทํานอกฤดูมังคุด

ในประเด็น “ทานมังคุดคูกับน้ําตาลอาจทําใหเสียชีวิต” จึงตองแกปญหาดวย

การนําภาพมังคุดจากแหลงอื่นมาใชแทน และยังประสบปญหาในขั้นตอนการ

ตัดตอ ซึ่งไฟลไมสามารถเลนเสียงในการเปดกับระบบปฏิบัติการ Android ได

จึงตองใชเวลาสําหรับแกไขอกีคอนขางนาน 

การที่ มี โปรดิวเซอรที่ปรึกษาและใชการทํางานผานชองทาง 

Application และ Email อยางเดียวก็มีปญหาเรื่องการควบคุมการทํางาน 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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เพราะเม่ือเจอปญหาก็ไมสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที และไมเห็น

ปญหาที่แทจรงิระหวางการทํางาน เชนกรณทีี่โปรเจกตตัดตอไมสามารถแกไข

ปญหาเรื่องเสยีงได ตองใชเวลาสื่อสารกันไปมายาวนานเพื่อแกไข เปนตน แต

ขอดีคือทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปอยางทันทวงทีที่นักศึกษาตองการ

คําปรกึษา ขอเสนอแนะ หรอืสะทอนปญหาระหวางการทํางาน 

 

ถอดบทเรียนจากการตัดสินในเวทีรอบสุดท้าย 
ในเวทีรอบสุดทาย ซึ่งมีการมอบรางวัลผลงานการผลิตสกูปขาว

ปลอมสะทอนปญหาสุขภาพของนักศึกษาสถาบันตาง ๆ มีคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒริวมพจิารณาทัง้หมด 6 ทาน ดังนี้ 

1. คุณวิษณุ โรจนเรืองไร ตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 

2. คุณชัยนันท สันตวิาสะ ผูอํานวยการฝาย MCOT ACADEMY  

3. คุณพรีพล อนุตรโสตถิ์ ผูจัดการศูนยชัวรกอนแชร บมจ.อสมท  

4.  ดร.เจษฎา ศาลาทอง อาจารยประจําภาควชิาการสื่อสารมวลชน 

คณะนเิทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5. รศ.ดร.กุลทพิย ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะนิเทศ

ศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 

6. ผศ.ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ อดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร

และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 สําหรับการสงผลงานการผลิตของผู รวมโครงการใหกับ

คณะกรรมการไดรับชมและพจิารณาการลงคะแนนเปนไปอยาง

ลาชา แตละทานมีเวลาชมลวงหนาเพียง 3-5 วันกอนเวทีจะเริ่ม 

ซึ่งสงเกณฑการใหคะแนนดังนี้  
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หลักเกณทการพิจารณาและการจัดแบงคะแนนแตละเกณฑ 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

ความนาสนใจของประเด็น (10 คะแนน) 

ความคิดสรางสรรครูปแบบการนําเสนอ (20 คะแนน) 

ความถูกตองครบถวนของเนื้อหาแตละสวน (30คะแนน) 

การใช Fact Checker ตรวจสอบขอเท็จจรงิ (40 คะแนน)  

เหตุผลที่จัดเรียงลําดับประเด็น โดยใหความสําคัญของการใช Fact 

Checker มีคะแนนสูงสุดเนื่องจากเปนหัวใจหลักของโครงการที่นํามาสราง

ผลงานจากการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิารเกี่ยวกับ Production ซึ่งการแบงคะแนน

เชนนี้เปนการเรยีงลําดับความสําคัญจากนอยไปหามาก กลาวคือรางวัล The 

Victor เปนรางวัลสูงสุด ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการเม่ือเรียงลําดับ

ความสําคัญจากมากไปหานอย ปรากฏวา 

The Conqueror อัศวินผูพิชิต ไดคะแนนรวมสูงสุดทุกดาน: ไดแก

ผลงานเรื่อง “วัคซนีกับฮาลาล” โดย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตาน ี

The Champion ประเด็นยอดเยี่ยม คะแนนจากการเลือกประเด็น

นาสนใจ: ไดแก ผลงานเรื่อง “ทานมังคุดคูน้ําตาล อาจทําใหเสียชีวิต” โดย 

นักศกึษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

The Corrector สุดยอด Fact Checker ตรวจสอบขอเท็จจริง: ไดแก 

ผลงานเรื่อง “บุหรี่ไฟฟา ที่มาลางราย” โดย นักศกึษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร 

The Master รางวัลความสรางสรรควิธีเลาเรื่อง: ไดแก ผลงานเรื่อง 

"ออจ่ือออจํา" โดยนักศกึษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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The Victor รางวัลเนื้อหาครบถวนสมบูรณ: ไดแก เรื่อง “บุหรี่ไฟฟา 

ความจรงิที่ถูกซอน” โดยนักศกึษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จะเห็นไดวาผลการตัดสินของคณะกรรมการ ใหน้ําหนักกับประเด็น

ขาวปลอมดานสุขภาพที่มีกลิ่นอายของทองถิ่นมากกวาประเด็นใกลตัวที่คน

สวนใหญรับรูอยูแลวดังที่หลายสถาบันสงเขาประกวด การสะทอนปญหาที่เปน

ขาวปลอมที่มีลักษณะเฉพาะความเปนทองถิ่นทั้งในเชิงวัฒนธรรม ความเช่ือ 

ประเพณี ตอบโจทยของโครงการไดอยางครบถวน และเม่ือพิจารณาความ

สมบูรณของเนื้อหาทั้งในแงการใช Fact Checking ตรวจสอบขอมูลขาวปลอม

และ Production การผลิตที่ผิดพลาดนอยที่สุด ทําใหทีมที่ชนะเลิศ 3 ใน 5 

รางวัลเปนประเด็นสะทอนความเช่ือทองถิ่น และเปนมหาวิทยาลัยที่มีฐานที่ตั้ง

ในตางจังหวัดถึง 4 สถาบันจาก 5 รางวัล สิ่งเหลานี้สะทอนวา การสราง

ผลงานที่ตอบโจทยของโครงการเปนสิ่งที่สําคัญสูงสุด  

ขณะที่ประเด็นบทเรยีนของเวทรีอบสุดทาย คือเวลาการนําเสนอจาก

แตละทมีคอนขางนอยจนกรรมการไมมีโอกาสซักถามรายละเอยีดของประเด็น 

อุปสรรคของการทํางาน และการสนทนาถึงความหมายเชิงสัญญะ และ

กรรมการไมสามารถสอบถามไดครบทุกคนและทุกทีม ทําใหการลงคะแนน

เกดิจากการไดรับชมจากการรับชมผลงานวีดีทัศนโดยตรงมากกวารับฟงการ

นําเสนอจากนักศกึษาบนเวท ี

 

บทสรุปเกี�ยวกับป�ญหาการนําเสนอแบบประเมิน Social lab  
ปญหาเกี่ยวกับการทําแบบประเมิน Social lab พบวา การมีเวลานอย

เกนิไป เปนปญหาหลักของการทําแบบประเมิน Social lab เนื่องจากหลายกลุม

ปรับแกไขงานกอนสงในระยะเวลากระช้ันชิด จึงไมอาจทําแบบสํารวจไดตาม

จํานวนที่ระบุ อกีทัง้ยังคาบเกี่ยวกับชวงกิจกรรมและปดเทอม ทําใหนักศึกษา

หลายมหาวิทยาลัยไมมีความพรอมการทํา Social lab ในแบบ ออฟไลน หรือ
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การเปดใหกลุมเปาหมายในมหาวิทยาลัยไดดูและทําแบบสํารวจในพื้นที่ของ

ตนเอง ทําใหแตละกลุมตองทําแบบออนไลน จึงไมสามารถควบคุมจํานวนของ

กลุมเปาหมายไดตามระยะเวลาที่วางไว 
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โครงการ “Fake News Fighter: การสรางเครือขายเพื่อสรางองค

ความรูและกลไกในการแกปญหาขาวปลอม” ใชกิจกรรมเกม FAKE NEWS 

FIGHTER เปนองคประกอบหลักของกิจกรรมการฝกอบรมฯ ประกอบดวย

เนื้อหา 3 สวน ไดแก  

1. การอบรมเนื้อหาทฤษฎีเพื่อใหผูเขาอบรมเกิดความเขาใจใน

ความสําคัญของบทบาท “นักตรวจสอบขอเท็จจริง” หรือ “FACT 

CHECKER” ในหองขาวออนไลน 

2. เกม FAKE NEWS FIGHTER การจําลองหองขาวเพื่อใหเกิด

สถานการณเสมือนจรงิของหองขาวออนไลนในยุคปจจุบัน 

อบรครั�ง
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Fake News Fighter 4 ภาค 

(ภาคใต, ภาคเหนอื, ภาคอีสาน และภาคกลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ “Fake News Fighter: การสรางเครือขายเพื่อสรางองค

ความรูและกลไกในการแกปญหาขาวปลอม” ใชกิจกรรมเกม FAKE NEWS 

FIGHTER เปนองคประกอบหลักของกิจกรรมการฝกอบรมฯ ประกอบดวย

เนื้อหา 3 สวน ไดแก  

1. การอบรมเนื้อหาทฤษฎีเพื่อใหผูเขาอบรมเกิดความเขาใจใน

ความสําคัญของบทบาท “นักตรวจสอบขอเท็จจริง” หรือ “FACT 

CHECKER” ในหองขาวออนไลน 

2. เกม FAKE NEWS FIGHTER การจําลองหองขาวเพื่อใหเกิด

สถานการณเสมือนจรงิของหองขาวออนไลนในยุคปจจุบัน 

อบรครั�ง
ที� 1 Fake 

News 
Fighter 
ภาคใต้ 

อบรมครั�ง
ที� 2 Fake 

News 
Fighter 

ภาคเหนือ 

อบรมครั�ง
ที� 3  

Fake 
News 

Fighter 
ภาคอีสาน 

อบรมครั�ง
ที� 4  

Fake 
News 

Fighter 
ภาคกลาง 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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3. การตอยอดความเขาใจสูการสรางสรรคและผลิตเนื้อหาเพื่อ

สื่อสารแกปญหาขาวปลอมขอมูลเท็จภายใตวัตถุประสงค 4 ขอ 

ดังนี้ 

1. เพื่อใหความรูและทักษะเชิงปฏิบัตกิาร เกี่ยวกับการตรวจสอบขาว

ปลอม (ขอมูลเท็จ) บนพื้นฐานของการรายงานขาวที่ถูกตอง เที่ยงตรง เที่ยง

ธรรมบนหลักจรยิธรรมวารสารศาสตร  

2. เพื่อใหความรูและทักษะเชิงปฏิบัติการการนําเสนอขาวการ

ตรวจเช็คขาวปลอมใหแกสังคม เพื่อคนดูไดรูเทาทันขาวปลอมที่มากับสื่อ

ออนไลนและออฟไลน  

3. เพื่อสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาทางดานนิเทศ

ศาสตรวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนในการนําองคความรูเรื่อง Fake 

News เขาไปในหลักสูตร 

4. สรางเครอืขายระดับประเทศเพื่อสรางองคความรูและกลไกในการ

แกไขปญหาขาวปลอม 

เกี่ยวกับหลักสูตร 

หลักสูตร Fake News Fighter: การติดตั้งองคความรูและกลไกใน

การแกปญหาขาวปลอมแกนิสิต นักศึกษานิเทศศาสตร วารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน มีเปาประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะเชิงปฏิบัติการ 

เกี่ยวกับการตรวจสอบขาวปลอม บนพื้นฐานของการรายงานขาวที่ถูกตอง 

เที่ยงตรง เที่ยงธรรมบนหลักจรยิธรรมวารสารศาสตร และนําเสนอใหคนรับรู

เกี่ยวกับขาวปลอม ใหมีทักษะในการรูเทาทันสื่อ  อกีทัง้มีเปาประสงคตอมาวา 

แตละหลักสูตรทางดานนิเทศศาสตร วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

สามารถบูรณาการความรูและและทักษะเชิงปฏิบัตกิารเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ขาวปลอมจากหลักสูตรนี้เขากับรายวิชาการสื่อขาวและรายงานขาวที่มีอยูใน

หลักสูตรทางดานนเิทศศาสตร วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  หรือนําไป
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ตอยอดเขากับปรัชญาของแตละหลักสูตรหรือบริบทของแตละหลักสูตรที่

แตกตางกัน ทายสุดเพื่อนําไปสูการพัฒนาขาวไทยบน “ความนาเช่ือถือ” 

(Trust) ที่เปนสิ่งสูงสุดของคนทําขาว   

หัวใจหลักสูตรนี้จะวาดวยแนวความคิดการตรวจสอบขอเท็จจริง 

(Fact Checking) โดยผูที่เขารวมการอบรมจะไดรับความรูและทักษะเกี่ยวกับ

การรับมือกับสภาวะขาวปลอมขอมูลเท็จ และความเขาใจในโครงสรางการ

ทํางานของหองขาวในยุคปจจุบัน หลังจากนั้นนําความรูมาทดสอบใชจริงใน

รูปแบบเกม โดยจําลองสถานการณหองขาวเพื่อรับมือกับขาวปลอมที่แพร

ระบาดในสื่อสังคมออนไลน และดวยความกาวหนาของเทคโนโลยี ทําใหการ

ปลอมแปลงและการลอกเลยีนขาวทําไดงาย และมีความเปนไปไดมากขึ้นที่จะ

ดัดแปลงภาพและเสยีงที่เกนิกวา การตัดตอภาพขาว เพื่อใหดูเหมือนวาบุคคล

ในภาพนั้นกลาวหรือทําสิ่งใด ณ สถานที่ใด ๆ และนําไปเผยแพรวาเปนเรื่อง

จรงิ 

เนื้อหาหลักสูตร Fake News Fighter 

 News Ecology   

 News VS Fake News 

 News Media Literacy  

 Fact Checking  

 Fighting fake news: the job of a fact-checker  

 News Room Alert: Thomson Reuters  

 News Room Alert: VERA Files ประเทศฟลปิปนส   

 News Room Alert: ศูนยชัวรกอนแชร MCOT ประเทศไทย 

 

ในหลักสูตร Fake News Fighter ประกอบดวยคําสําคัญ (key words) 

ที่มีบทบาทสําคัญตอปฏิบัตกิารหองขาวที่ตรวจสอบขาวปลอม ดังนี้  

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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3. การตอยอดความเขาใจสูการสรางสรรคและผลิตเนื้อหาเพื่อ

สื่อสารแกปญหาขาวปลอมขอมูลเท็จภายใตวัตถุประสงค 4 ขอ 

ดังนี้ 

1. เพื่อใหความรูและทักษะเชิงปฏิบัตกิาร เกี่ยวกับการตรวจสอบขาว

ปลอม (ขอมูลเท็จ) บนพื้นฐานของการรายงานขาวที่ถูกตอง เที่ยงตรง เที่ยง

ธรรมบนหลักจรยิธรรมวารสารศาสตร  

2. เพื่อใหความรูและทักษะเชิงปฏิบัติการการนําเสนอขาวการ

ตรวจเช็คขาวปลอมใหแกสังคม เพื่อคนดูไดรูเทาทันขาวปลอมที่มากับสื่อ

ออนไลนและออฟไลน  

3. เพื่อสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาทางดานนิเทศ

ศาสตรวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนในการนําองคความรูเรื่อง Fake 

News เขาไปในหลักสูตร 

4. สรางเครอืขายระดับประเทศเพื่อสรางองคความรูและกลไกในการ

แกไขปญหาขาวปลอม 

เกี่ยวกับหลักสูตร 

หลักสูตร Fake News Fighter: การติดตั้งองคความรูและกลไกใน

การแกปญหาขาวปลอมแกนิสิต นักศึกษานิเทศศาสตร วารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน มีเปาประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะเชิงปฏิบัติการ 

เกี่ยวกับการตรวจสอบขาวปลอม บนพื้นฐานของการรายงานขาวที่ถูกตอง 

เที่ยงตรง เที่ยงธรรมบนหลกัจรยิธรรมวารสารศาสตร และนําเสนอใหคนรับรู

เกี่ยวกับขาวปลอม ใหมีทักษะในการรูเทาทันสื่อ  อกีทัง้มีเปาประสงคตอมาวา 

แตละหลักสูตรทางดานนิเทศศาสตร วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

สามารถบูรณาการความรูและและทักษะเชิงปฏิบัตกิารเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ขาวปลอมจากหลักสูตรนี้เขากับรายวิชาการสื่อขาวและรายงานขาวที่มีอยูใน

หลักสูตรทางดานนเิทศศาสตร วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  หรือนําไป
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ตอยอดเขากับปรัชญาของแตละหลักสูตรหรือบริบทของแตละหลักสูตรที่

แตกตางกัน ทายสุดเพื่อนําไปสูการพัฒนาขาวไทยบน “ความนาเช่ือถือ” 

(Trust) ที่เปนสิ่งสูงสุดของคนทําขาว   

หัวใจหลักสูตรนี้จะวาดวยแนวความคิดการตรวจสอบขอเท็จจริง 

(Fact Checking) โดยผูที่เขารวมการอบรมจะไดรับความรูและทักษะเกี่ยวกับ

การรับมือกับสภาวะขาวปลอมขอมูลเท็จ และความเขาใจในโครงสรางการ

ทํางานของหองขาวในยุคปจจุบัน หลังจากนั้นนําความรูมาทดสอบใชจริงใน

รูปแบบเกม โดยจําลองสถานการณหองขาวเพื่อรับมือกับขาวปลอมที่แพร

ระบาดในสื่อสังคมออนไลน และดวยความกาวหนาของเทคโนโลยี ทําใหการ

ปลอมแปลงและการลอกเลยีนขาวทําไดงาย และมีความเปนไปไดมากขึ้นที่จะ

ดัดแปลงภาพและเสยีงที่เกนิกวา การตัดตอภาพขาว เพื่อใหดูเหมือนวาบุคคล

ในภาพนั้นกลาวหรือทําสิ่งใด ณ สถานที่ใด ๆ และนําไปเผยแพรวาเปนเรื่อง

จรงิ 

เนื้อหาหลักสูตร Fake News Fighter 

 News Ecology   

 News VS Fake News 

 News Media Literacy  

 Fact Checking  

 Fighting fake news: the job of a fact-checker  

 News Room Alert: Thomson Reuters  

 News Room Alert: VERA Files ประเทศฟลปิปนส   

 News Room Alert: ศูนยชัวรกอนแชร MCOT ประเทศไทย 

 

ในหลักสูตร Fake News Fighter ประกอบดวยคําสําคัญ (key words) 

ที่มีบทบาทสําคัญตอปฏิบัตกิารหองขาวที่ตรวจสอบขาวปลอม ดังนี้  

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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คาํสําคญั ความหมาย/บทบาทหนา้ที� 

ขาว ขอมูลท่ีมกีารเผยแพรโดยหนวยงานองคกรดานขาว เชน สํานัก

ขาว สถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ ส่ือออนไลน เพจขาว สู

สาธารณชนท่ัวไป หรอืเผยแพรอยูในกลุมบุคคลท่ีมโีอกาสจะ

ขยายวงกวางออกไปได และเปนขอมูลท่ีอยูในรูปแบบ การบอก

เลาเหตุการณ ความเปนมาเปนไป การใหชุดความรู การแจง

เตือน การประกาศ หรอืทําใหผูรับขอมูลเขาใจไดวา เปนขอมูลท่ี

เชื่อถือและรับนําไปประกอบใชในชวีติประจําวันได (ซ่ึงจะกิน

ความหมายรวมถึงขาวท่ัวไป ไปจนถึงชุดขอมูลนาเชื่อถือซ่ึงสง

ตอกันทางเครอืขายสังคม) 

ขาวปลอม ขอมูลท่ีไมเปนความจรงิอยางครบถวนรอบดาน รวมถึงขอมูลท่ี

อาจทําใหผูรับเขาใจผิด หรอืเขาใจคลาดเคล่ือนไปจาก

ขอเท็จจรงิ โดยสามารถอยูในรูปแบบตาง ๆ เชน ขาวสาร 

ประกาศ ขอความ เอกสาร รูปภาพ คลิปวดีิโอ ฯลฯ 

Fact checking การตรวจสอบขอเท็จจรงิ หมายถึง การตรวจคน-สอบทาน-

พสูิจน ลักษณะ ท่ีมา เจตนา และระดับความจรงิแทของชุด

ขอมูลใด ๆ ซ่ึงมกีารเผยแพร กลาวอาง หรอืนําเสนอสูสาธารณะ

บนชองทางตาง ๆ 

Fact checker – นักตรวจสอบขอเท็จจรงิ หมายถึง บุคคลท่ีทําหนาท่ีอยางเจาะจง

ในการตรวจสอบขอเท็จจรงิ ซ่ึงอาจจะทําหนาท่ีเปนสวนหน่ึงของ

หองขาว หรอืเปนผูขับเคล่ือนหนวยงานองคกรดานการ

ตรวจสอบขอเท็จจรงิโดยเฉพาะ 

News Ecology นิเวศวทิยาของขาว หมายถึง การศกึษาความสัมพันธของส่ิงท่ี

เกิดขึ้นในวงการขาวและวารสารศาสตร โดยเฉพาะความ

เปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอันเก่ียวเน่ืองจากเทคโนโลยี ท้ัง
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คาํสําคญั ความหมาย/บทบาทหนา้ที� 

ดานการนําเสนอ เผยแพร เปดรับ และบรโิภค 

Digital literacy การรูเทาทันทางดิจทัิล หมายถึง ความสามารถของบุคคลอัน

เก่ียวของกับทักษะทางดิจทัิล ในการรู เขาใจ เรยีนรู พัฒนา 

ประยุกตใช ตลอดจนการประเมินความเส่ียง การหลีกเล่ียงภัย

รูปแบบตาง ๆ ท้ังการใชอุปกรณ ซอฟตแวร แอปพลิเคชัน 

แพลตฟอรม ไดอยางคุมคา ปลอดภัย และพอเพียง 

News Room Alert การเฝาระวังขาว หมายถึง กระบวนการของหองขาวในการจับ

ตา เฝาระวัง เบาะแสขอมูล ซ่ึงจะมศีักยภาพเปนประเด็นขาว

สําคัญ เพื่อจะรับรูและนํามาพจิารณาเพื่อนําเสนอไดอยางทันตอ

เหตุการณ  

 
ตารางการอบรมโครงการ “Fake News Fighter: การสร้าง
เครือข่ายเพื�อสร้างองค์ความรู้และกลไกในการแก้ป�ญหาข่าวปลอม”   

 

การอบรม 
Fake News 

Fighter 

วนั - เวลา สถานที� เครอืขา่ย 

Fake News 

Fighter ครัง้ท่ี 

1 ภาคใต 

12 – 13 

กันยายน 

2563 

โรงแรมซีเอส 

ปตตานี 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 

วทิยาเขตปตตานี  

มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 

Fake News 

Fighter ครัง้ท่ี 

2 ภาคเหนือ 

19 – 20 

กันยายน 

2563 

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏเชยีงราย 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

Fake News 

Fighter ครัง้ท่ี 

3 – 4 

ตุลาคม 

โรงแรมเอสตะวัน 

จังหวัด

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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คาํสําคญั ความหมาย/บทบาทหนา้ที� 
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คาํสําคญั ความหมาย/บทบาทหนา้ที� 
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การอบรม 
Fake News 

Fighter 

วนั - เวลา สถานที� เครอืขา่ย 

3 ภาคอสีาน 2563 มหาสารคาม 

Fake News 

Fighter ครัง้ท่ี 

4 ภาคกลาง 

10 – 11 

ตุลาคม 

2563 

โรงแรมเซนทารา  

วอเตอรเกท 

พาวลิเล่ียน 

กรุงเทพฯ 

วทิยาลัยนวัตกรรม 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

สถาบันการจัดการปญญา

ภวิัฒน และมหาวทิยาลัยราช

ภัฏพระนคร 

คณะวารสารศาสตรฯ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

 
การอบรม Fake News Fighter ครั�งที� 1 ภาคใต้  
วันที:่ 12 – 13 กันยายน 2563 

สถานที่: โรงแรมซเีอส ปตตาน ี 

เครือขาย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

 

ผลการอบรม: เกม FAKE NEWS FIGHTER 

ระหวางการแขงขัน จากโจทยที่ใหกับผูเขาอบรมทั้ง 2 สถาบันใน

การทํางานในหองขาวในรูปแบบกองบรรณาธิการโดยมีบทบาทหนาที่เสนอ

ขาวที่แขงกับความเร็ว (rapid) และความถูกตอง (accuracy) พบวา ผูเขารวม

อบรมที่ถูกแบงเปน 5 กลุมและจัดตั้งเปนสํานักขาวออนไลน เม่ือการนําเสนอ
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ขาวมาถงึจุด ๆ หนึ่งที่มีการปลอยขาว (News Feed) มากขึ้นจากทีม และเริ่มมี

การนําเสนอขาวจากสํานักขาวตาง ๆ มากขึ้น มีการนําเสนอขาวที่ทิ้งหางกัน

มากขึ้นของแตละสํานักขาว แตละสํานักขาวเริ่มใหความสําคัญกับความเร็วใน

การนําเสนอมากขึ้น เพื่อนําไปสูยอดเรตติ้งที่โชวอยูบนจอ โดยเฉพาะในชวง

ทายของเวลา จนสิ้นสุดการแขงขัน  

แตละสํานักขาวทําขาวโดยใหความสําคัญกับการคนหาขอมูลเพิ่มใน

ออนไลน โดยไมคอยไดเขามาหาแหลงขาวหรือ OPERATOR ที่ทางผูจัด

เตรยีมการให (โดยผูจัดสรางบทบาทสมมติ ให OPERATOR เปนแหลงขาว ให

สัมภาษณในทุกประเด็นกับสํานักขาว) และพบวา แตละสํานักขาวยังไมเขาใจ

บทบาทของ OPERATOR 

ผลการแขงขัน พบวา สํานักขาวที่ทําผลงานโดยภาพรวมไดดี คือ 

สํานักขาวที่มีกระบวนการทํางานที่ชัดเจน และมีการมอบหมายใหตําแหนง

พิสูจนอักษรตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาดวยขณะที่สํานักขาวซึ่งทํา

ผลงานไดไมดีนัก เปนสํานักขาวที่กระบวนการในการทํางานไมชัดเจน ผูทํา

หนาที่บรรณาธกิารไมจัดสรรงานและไมเด็ดขาด 

ภายหลังการแขงขัน เม่ือใหแตละสํานักขาวเลาถึงโครงสรางการ

ทํางานและบทบาทหนาที่ในสํานักขาวพบวา ทั้ง 5 สํานักขาว มีตําแหนง

บรรณาธกิาร ผูสื่อขาวภาคสนาม ผูสื่อขาวดจิิทัล ผูสื่อขาววิดีโอ และผูสื่อขาว

กราฟก โดยไมมีสํานักขาวไหนมีตําแหนง Fact Checker ที่ทําหนาที่ตรวจสอบ

ขาวปลอม มีเพียงสํานักขาวหนึ่งที่มีตําแหนงพิสูจนอักษรที่จะทําหนาที่

ตรวจสอบขาวปลอมดวย โดยใหเหตุผลวาคนนี้มีคุณสมบัติที่แตกตางจากคน

อื่นคือ มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจรงิในออนไลน และมีอีกหนึ่งสํานัก

ขาวที่ใหบรรณาธิการทําหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงดวย และพบวาแตละ

สํานักขาวยังวางโครงสรางและบทบาทในสํานักขาวเหมือนกองบรรณาธิการ

ขาวหนังสอืพมิพ และทุกสํานักขาวยอมรับวาใหความสําคัญเรื่องความถูกตอง

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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ขาวที่ใหบรรณาธิการทําหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงดวย และพบวาแตละ
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นอยกวาเรื่องความเร็ว เม่ือแขงขันถงึจุดหนึ่งที่มีระยะหางจากการนําเสนอจาก

สํานักขาวอื่น 

 

การปรับปรุงสําหรับเกมครั�งตอ่ไป   
การจัดอบรมเปนการจัดกิจกรรมครั้งแรก ทีมงานยังไมไดวางกติกา

ใหมีตําแหนง Fact Checker แตกอนที่จะเลนเกม ไดมีการอบรมเรื่อง Fact 

Checking และบทบาทของ Fact Checker ผานกรณีศึกษาหลายสํานักขาว

ตางประเทศ  

ทมีงานสรุปวา  

1. แนวความคิดเรื่อง Fact Checking กับบทบาท Fact Checker คือ

หัวใจสําคัญสําหรับการอบรม Fake News Fighter  จึงเพิ่มกติกาการแขงขัน 

โดยกําหนดใหทุกสํานักขาวจะตองมีตําแหนง FACT CHECKER อยางนอย 1 

ตําแหนง 

2. เปลี่ยนช่ือเรยีกของ OPERATOR ที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางบทบาท

สมมตใินการเปนแหลงขาวใหกับทุกขาวในการแขงขัน เปลี่ยนเปน “ศูนยรวม

แหลงขาว” หรอื ศรข. เพื่องายตอความเขาใจ 

3. การบรรยายในสวนที่ 1 วาดวยแนวความคิด Fact Checking ให

เนนย้ําความสําคัญตําแหนง Fact Checker ในการทํางานในหองขาวเพื่อ

ตรวจสอบขอเท็จจรงิ 

4. มีการ Feed ขาวปลอมลงไปเยอะกวาเดมิ เพื่อความเขมขนในการ

ตรวจสอบขอเท็จจรงิ 

 

***หมายเหตุ ตัวแปรที่สําคัญคือ ผูเขารวมอบรม 
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ผลการอบรม: การสร้างสรรค์และผลิตเนื�อหาเพื�อสื�อสาร
แก้ป�ญหาข่าวปลอมข้อมูลเท็จ 

กลุมนักศกึษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตปตตานีจะ

มีความเขาใจตอหัวขอการอบรมเรื่อง Production Planning เพราะเคยเรียน

และทดลองทํามาแลวในหองเรยีนมากกวา มีการผลิตสื่อในรูปแบบตาง ๆ อัน

เปนสวนหนึ่งของวิชาเรยีน เชน หนังสอืพมิพฝกปฏิบัตบูิมีตาน ีซึง่พัฒนามาเปน

ชองทางเว็บไซตและโซเชียลมีเดียในปจจุบัน สวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลาจะมีการเรียนรูดานการผลิตสื่อจํากัดกวา ไมเคยเรียนดาน 

Production Planning มากอนในหองเรียน แมวาจะมีการผลิตผลงานดาน

กราฟกสงประกวดไดรางวัล แตดานขาวจะมีประสบการณอบรมฝกฝน

คอนขางนอย เคยเขยีนขาวเฉพาะในเพจเฟซบุก และเฉพาะขาวประชาสัมพันธ

ในขอบเขตมหาวิทยาลัยเทานัน้ 

ขอสังเกตหนึ่งที่เปนอุปสรรคในขั้นตน คือกําแพงทางดานภาษา ทํา

ใหการมีสวนรวมในระยะแรกของการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะไมกลาแสดงออกมานัก เนื่องจากนักศึกษาเกือบ

ทั้งหมดเปนมลายูมุสลิม มีชาวพุทธอยู เพียง 1 คน ขณะที่นักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี มีความกลาแสดงออก

มากกวา เนื่องจากมีสัดสวนชาวพุทธและมลายูมุสลมิใกลเคียงกัน    

อุปสรรคทางดานภาษาทําใหสูญเสียความม่ันใจที่จะสื่อสาร  หรือ

แสดงออกภายในกิจกรรม ไมกลาพูด ทําใหวิทยากรหรือผูฝกอบรมจะตอง

กระตุนความมีสวนรวมดวยการแสดงความเขาใจวัฒนธรรมทองถิ่น ชวนคุย

เรื่องราวภายในทองถิ่นนั้น ๆ จนเกิดความไววางใจที่จะเลาเรื่อง แม

ประสบการณการเรียนรูและฝกอบรมในสาขาวิชานิเทศศาสตรจะมีมากกวา 

ทวาความเขาใจตอประเ ด็นเ ช่ือมโยงกับชุมชนทองถิ่น นักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีจะมีนอยกวานักศึกษาจาก
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ผลการอบรม: การสร้างสรรค์และผลิตเนื�อหาเพื�อสื�อสาร
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ใหการมีสวนรวมในระยะแรกของการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะไมกลาแสดงออกมานัก เนื่องจากนักศึกษาเกือบ

ทั้งหมดเปนมลายูมุสลิม มีชาวพุทธอยู เพียง 1 คน ขณะที่นักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี มีความกลาแสดงออก

มากกวา เนื่องจากมีสัดสวนชาวพุทธและมลายูมุสลมิใกลเคียงกัน    
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ความแตกตางนี้จะเห็นไดชัดเจนเม่ือการอบรมเขาสู

ชวงที่ 4 ในการนําเสนอประเด็นขาวปลอมดานสุขภาพที่อยูในทองถิ่น  

ในกลุมของนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะนําเสนอขาวปลอม

ดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตประจําวันของผูคนชายแดน

ภาคใตโดยตรง เชน การรับประทานมังคุดกับน้ําตาลจะทําใหเสียชีวิต และ 

การรับประทานเปลอืกมังคุดรักษามะเร็ง ซึ่งเปนความเช่ือเกาที่ถูกสงตอสูการ

รับรูในปจจุบันผานชองทางตาง ๆ เชน ในแอปพลิเคช่ันไลน และการพูดคุยกัน

ในรานกาแฟ สวนในกลุมของนักศกึษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยา

เขตปตตานี จะนําเสนอประเด็นที่เกี่ยวพันกับวิถีคนรุนใหม และศาสนา เชน 

ความไมม่ันใจตออาหารที่รับประทานวาเปนฮาลาล (สําหรับมุสลิม) หรือไม 

และการหลอกขายครมีบํารุงผวิในหมูนักศกึษา ฯลฯ  

สิ่งเหลานี้ไดขอสรุปวา ฐานขอมูลความรูที่เช่ือมโยงกับชุมชนทองถิ่น 

ยังมาไมพรอมกับความรูดานวิชาชีพในสาขาวิชาที่เรียน หรือกลับกันบาง

สถาบันมีความรูเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่นของตนเองแตยังขาดประสบการณใน

การอบรมฝกฝนดานวิชาชีพสื่อ ก็จะเปนขอจํากัดในการผลิตผลงานในการ

สะทอนปญหาของชุมชนทองถิ่นของตนเอง 
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การอบรม Fake News Fighter ครั�งที� 2  ภาคเหนือ 
วันที่: 19 – 20 กันยายน 2563 

สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เครือขาย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม  

 

ผลการอบรม: เกม FAKE NEWS FIGHTER 

ระหวางการแขงขัน จากโจทยที่ใหกับผูเขาอบรมทั้ง 2 สถาบันใน

การทํางานในหองขาวในรูปแบบกองบรรณาธิการโดยมีบทบาทหนาที่เสนอ

ขาวที่แขงกับความเร็ว (rapid) และความถูกตอง (accuracy) พบวา ผูเขารวม

อบรมที่ถูกแบงเปน 5 กลุมและจัดตั้งเปนสํานักขาวออนไลน เม่ือการนําเสนอ

ขาวมาถงึจุด ๆ หนึ่งที่มีการปลอยขาว (News Feed) มากขึ้นจากทีมงาน และ

เริ่มมีการนําเสนอขาวจากสํานักขาวตาง ๆ มากขึ้น มีการนําเสนอขาวที่ทิ้งหาง

กันมากขึ้นของแตละสํานักขาว แตละสํานักขาวเริ่มใหความสําคัญกับความเร็ว

ในการนําเสนอมากขึ้น เพื่อนําไปสูยอดเรตติ้งที่โชวอยูบนจอ โดยเฉพาะในชวง

ทายของเวลา จนสิ้นสุดการแขงขัน เปนลักษณะเหมือนการอบรม Fake News 

Fighter ครัง้ที่ 1  ภาคใต  

อยางไรก็ตาม พบการทํางานในสํานักขาวที่แตกตางจากที่ภาคใต 

เนื่องจากมีการปรับกติกาใหทุกสํานักขาวตองมีตําแหนง Fact Checker อยาง

นอย 1 ตําแหนงในทุกสํานักขาว โดยทุกสํานักขาวใหบทบาทกับ Fact Checker 

เทยีบเทากับบรรณาธกิาร โดยทําหนาที่ตรวจเช็คขาวที่ทางทีมงานปลอยขาว

ออกมากอน  นอกจากนี้พบการนําเสนอขาวของทุกสํานักขาวจะนําเสนอใน

รูปแบบประทับตรา “ขาวปลอม” หรอื “FAKE NEWS” แตยังไมมีการอธิบายวา

ขาวที่นําเสนอวาเปนขาวปลอมนัน้ เปนขาวปลอมอยางไร  

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ความแตกตางนี้จะเห็นไดชัดเจนเม่ือการอบรมเขาสู

ชวงที่ 4 ในการนําเสนอประเด็นขาวปลอมดานสุขภาพที่อยูในทองถิ่น  

ในกลุมของนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะนําเสนอขาวปลอม

ดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตประจําวันของผูคนชายแดน

ภาคใตโดยตรง เชน การรับประทานมังคุดกับน้ําตาลจะทําใหเสียชีวิต และ 

การรับประทานเปลอืกมังคุดรักษามะเร็ง ซึ่งเปนความเช่ือเกาที่ถูกสงตอสูการ

รับรูในปจจุบันผานชองทางตาง ๆ เชน ในแอปพลิเคช่ันไลน และการพูดคุยกัน

ในรานกาแฟ สวนในกลุมของนักศกึษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยา

เขตปตตานี จะนําเสนอประเด็นที่เกี่ยวพันกับวิถีคนรุนใหม และศาสนา เชน 

ความไมม่ันใจตออาหารที่รับประทานวาเปนฮาลาล (สําหรับมุสลิม) หรือไม 

และการหลอกขายครมีบํารุงผวิในหมูนักศกึษา ฯลฯ  

สิ่งเหลานี้ไดขอสรุปวา ฐานขอมูลความรูที่เช่ือมโยงกับชุมชนทองถิ่น 

ยังมาไมพรอมกับความรูดานวิชาชีพในสาขาวิชาที่เรียน หรือกลับกันบาง

สถาบันมีความรูเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่นของตนเองแตยังขาดประสบการณใน

การอบรมฝกฝนดานวิชาชีพสื่อ ก็จะเปนขอจํากัดในการผลิตผลงานในการ

สะทอนปญหาของชุมชนทองถิ่นของตนเอง 
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การอบรม Fake News Fighter ครั�งที� 2  ภาคเหนือ 
วันที่: 19 – 20 กันยายน 2563 

สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เครือขาย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม  

 

ผลการอบรม: เกม FAKE NEWS FIGHTER 

ระหวางการแขงขัน จากโจทยที่ใหกับผูเขาอบรมทั้ง 2 สถาบันใน

การทํางานในหองขาวในรูปแบบกองบรรณาธิการโดยมีบทบาทหนาที่เสนอ

ขาวที่แขงกับความเร็ว (rapid) และความถูกตอง (accuracy) พบวา ผูเขารวม

อบรมที่ถูกแบงเปน 5 กลุมและจัดตั้งเปนสํานักขาวออนไลน เม่ือการนําเสนอ

ขาวมาถงึจุด ๆ หนึ่งที่มีการปลอยขาว (News Feed) มากขึ้นจากทีมงาน และ

เริ่มมีการนําเสนอขาวจากสํานักขาวตาง ๆ มากขึ้น มีการนําเสนอขาวที่ทิ้งหาง

กันมากขึ้นของแตละสํานักขาว แตละสํานักขาวเริ่มใหความสําคัญกับความเร็ว

ในการนําเสนอมากขึ้น เพื่อนําไปสูยอดเรตติ้งที่โชวอยูบนจอ โดยเฉพาะในชวง

ทายของเวลา จนสิ้นสุดการแขงขัน เปนลักษณะเหมือนการอบรม Fake News 

Fighter ครัง้ที่ 1  ภาคใต  

อยางไรก็ตาม พบการทํางานในสํานักขาวที่แตกตางจากที่ภาคใต 

เนื่องจากมีการปรับกติกาใหทุกสํานักขาวตองมีตําแหนง Fact Checker อยาง

นอย 1 ตําแหนงในทุกสํานักขาว โดยทุกสํานักขาวใหบทบาทกับ Fact Checker 

เทยีบเทากับบรรณาธกิาร โดยทําหนาที่ตรวจเช็คขาวที่ทางทีมงานปลอยขาว

ออกมากอน  นอกจากนี้พบการนําเสนอขาวของทุกสํานักขาวจะนําเสนอใน

รูปแบบประทับตรา “ขาวปลอม” หรอื “FAKE NEWS” แตยังไมมีการอธิบายวา

ขาวที่นําเสนอวาเปนขาวปลอมนัน้ เปนขาวปลอมอยางไร  

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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เม่ือปรับเปลี่ยนช่ือเรียกของ OPERATOR ที่ทําหนาที่เปนศูนยกลาง

บทบาทสมมติในการเปนแหลงขาวใหกับทุกขาวในการแขงขัน เปลี่ยนเปน 

“ศูนยรวมแหลงขาว” หรือ ศรข. มีบางสํานักขาวใหความสําคัญกับการ

สัมภาษณแหลงขาวที่สัมพันธกับขาวนั้น แตมีบางสํานักขาวไมใชวิธีการ

ตรวจเช็คขาวโดยการสัมภาษณ สวนใหญยังใชวิธกีารตรวจสอบขอเท็จจริงบน

ออนไลน 

นอกจากนี้พบวา มีบางสํานักขาวใหความสําคัญกับการรายงานขาว

ภาคสนาม   

ผลการแข่งขนั  
พบวา สํานักขาวที่ทําผลงานไดดี เปนสํานักขาวที่มีกระบวนการ

ทํางานชัดเจน โดยบุคคลสําคัญคือผูนําที่เปนบรรณาธิการมีการกําหนดหนาที่

และให FACT CHECKER ทําการตรวจสอบ แมคะแนนนิยมจะอยูในระดับกลาง 

แตไมถูกหักคะแนนจากการรายงานขาวพลาด  

 

ภายหลังการแข่งขัน  
จากการปรับปรุงสไลดในชวงอธิบายกติกา โดยเพิ่มตัวอยางขาวที่

จําเปนตองตรวจสอบขอเท็จจรงิอยางชัดเจน และมีการกําหนดใหทุกสํานักขาว

จะตองมี FACT CHECKER และเปลี่ยนช่ือ OPERATOR เปน “ศูนยรวม

แหลงขาว” ผลปรากฏวา ทุกสํานักขาวมีตําแหนง FACT CHECKER อยางนอย 

1 คน แตการจัดการยังแตกตางกัน เชน บางแหงตําแหนงนี้จะตองตรวจสอบ

ทุกขาว บางแหงใชวิธเีพิ่ม FACT CHECKER 

เม่ือใหแตละสํานักขาวเลาถงึโครงสรางการทํางานและบทบาทหนาที่

ในสํานักขาวพบวา ทัง้ 5 สํานักขาว พบโมเดลที่นาสนใจดังนี้ 

- มี Fact Checker มากกวา 1 ตําแหนง โดย Fact Checker ทําหนาที่

ตรวจเช็คขาวที่ไดรับเขามากอนเปนอันดับแรกวา เปนขาวจริงหรือขาวปลอม 
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วิธกีารตรวจสอบจะเช็คขอมูลในออนไลนกอนเปนอันดับแรก หลังจากนั้นเม่ือ

ตรวจสอบพบวา เปนขาวจริงหรือขาวปลอมจะสงตอใหบรรณาธิการ 

บรรณาธกิารมอบหมายใหนักขาวไปทําขาวตอ แลวสงกลับมาที่บรรณาธิการ

เพื่อตรวจสอบครัง้สุดทายกอนนําเสนอ    

 

การปรับปรุงสําหรับเกมครั�งตอ่ไป   
ทมีงานสรุปวา จากการปรับเพิ่ม 4 ขอ จากการถอดบทเรียนครั้งที่ 1 

ภาคใต 

 1. แนวความคิดเรื่อง Fact Checking กับบทบาท Fact Checker 

คือหัวใจสําคัญสําหรับการอบรม Fake News Fighter  จึงเพิ่มกตกิาการแขงขัน 

โดยกําหนดใหทุกสํานักขาวจะตองมีตําแหนง FACT CHECKER อยางนอย 1 

ตําแหนง 

 2. เปลี่ยนช่ือเรียกของ OPERATOR ที่ทําหนาที่เปนศูนยกลาง

บทบาทสมมติในการเปนแหลงขาวใหกับทุกขาวในการแขงขัน เปลี่ยนเปน 

“ศูนยรวมแหลงขาว” หรอื ศรข. เพื่องายตอความเขาใจ 

 3. การบรรยายในสวนที่ 1 วาดวยแนวความคิด Fact Checking 

ใหเนนย้ําความสําคัญตําแหนง Fact Checker ในการทํางานในหองขาวเพื่อ

ตรวจสอบขอเท็จจรงิ 

 4. มีการ Feed ขาวปลอมลงไปเยอะกวาเดมิ เพื่อความเขมขนใน

การตรวจสอบขอเท็จจริงทําใหการแขงขันเปนไปในรูปแบบสํานักขาวที่ให

ความสําคัญกับตําแหนง Fact Checker และการตรวจสอบขอเท็จจริง บาง

สํานักขาวสะทอนวาทําใหการทํางานชา แตทําใหงานเปนระบบและงายมากขึ้น 

โดยทมีงานสรุปการปรับปรุงครัง้ตอไป ดังนี้  

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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เม่ือปรับเปลี่ยนช่ือเรียกของ OPERATOR ที่ทําหนาที่เปนศูนยกลาง

บทบาทสมมติในการเปนแหลงขาวใหกับทุกขาวในการแขงขัน เปลี่ยนเปน 

“ศูนยรวมแหลงขาว” หรือ ศรข. มีบางสํานักขาวใหความสําคัญกับการ

สัมภาษณแหลงขาวที่สัมพันธกับขาวนั้น แตมีบางสํานักขาวไมใชวิธีการ

ตรวจเช็คขาวโดยการสัมภาษณ สวนใหญยังใชวิธกีารตรวจสอบขอเท็จจริงบน

ออนไลน 

นอกจากนี้พบวา มีบางสํานักขาวใหความสําคัญกับการรายงานขาว

ภาคสนาม   

ผลการแข่งขนั  
พบวา สํานักขาวที่ทําผลงานไดดี เปนสํานักขาวที่มีกระบวนการ

ทํางานชัดเจน โดยบุคคลสําคัญคือผูนําที่เปนบรรณาธิการมีการกําหนดหนาที่

และให FACT CHECKER ทําการตรวจสอบ แมคะแนนนิยมจะอยูในระดับกลาง 

แตไมถูกหักคะแนนจากการรายงานขาวพลาด  

 

ภายหลังการแข่งขัน  
จากการปรับปรุงสไลดในชวงอธิบายกติกา โดยเพิ่มตัวอยางขาวที่

จําเปนตองตรวจสอบขอเท็จจรงิอยางชัดเจน และมีการกําหนดใหทุกสํานักขาว

จะตองมี FACT CHECKER และเปลี่ยนช่ือ OPERATOR เปน “ศูนยรวม

แหลงขาว” ผลปรากฏวา ทุกสํานักขาวมีตําแหนง FACT CHECKER อยางนอย 

1 คน แตการจัดการยังแตกตางกัน เชน บางแหงตําแหนงนี้จะตองตรวจสอบ

ทุกขาว บางแหงใชวิธเีพิ่ม FACT CHECKER 

เม่ือใหแตละสํานักขาวเลาถงึโครงสรางการทํางานและบทบาทหนาที่

ในสํานักขาวพบวา ทัง้ 5 สํานักขาว พบโมเดลที่นาสนใจดังนี้ 

- มี Fact Checker มากกวา 1 ตําแหนง โดย Fact Checker ทําหนาที่

ตรวจเช็คขาวที่ไดรับเขามากอนเปนอันดับแรกวา เปนขาวจริงหรือขาวปลอม 
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วิธกีารตรวจสอบจะเช็คขอมูลในออนไลนกอนเปนอันดับแรก หลังจากนั้นเม่ือ

ตรวจสอบพบวา เปนขาวจริงหรือขาวปลอมจะสงตอใหบรรณาธิการ 

บรรณาธกิารมอบหมายใหนักขาวไปทําขาวตอ แลวสงกลับมาที่บรรณาธิการ

เพื่อตรวจสอบครัง้สุดทายกอนนําเสนอ    

 

การปรับปรุงสําหรับเกมครั�งตอ่ไป   
ทมีงานสรุปวา จากการปรับเพิ่ม 4 ขอ จากการถอดบทเรียนครั้งที่ 1 

ภาคใต 

 1. แนวความคิดเรื่อง Fact Checking กับบทบาท Fact Checker 

คือหัวใจสําคัญสําหรับการอบรม Fake News Fighter  จึงเพิ่มกตกิาการแขงขัน 

โดยกําหนดใหทุกสํานักขาวจะตองมีตําแหนง FACT CHECKER อยางนอย 1 

ตําแหนง 

 2. เปลี่ยนช่ือเรียกของ OPERATOR ที่ทําหนาที่เปนศูนยกลาง

บทบาทสมมติในการเปนแหลงขาวใหกับทุกขาวในการแขงขัน เปลี่ยนเปน 

“ศูนยรวมแหลงขาว” หรอื ศรข. เพื่องายตอความเขาใจ 

 3. การบรรยายในสวนที่ 1 วาดวยแนวความคิด Fact Checking 

ใหเนนย้ําความสําคัญตําแหนง Fact Checker ในการทํางานในหองขาวเพื่อ

ตรวจสอบขอเท็จจรงิ 

 4. มีการ Feed ขาวปลอมลงไปเยอะกวาเดมิ เพื่อความเขมขนใน

การตรวจสอบขอเท็จจริงทําใหการแขงขันเปนไปในรูปแบบสํานักขาวที่ให

ความสําคัญกับตําแหนง Fact Checker และการตรวจสอบขอเท็จจริง บาง

สํานักขาวสะทอนวาทําใหการทํางานชา แตทําใหงานเปนระบบและงายมากขึ้น 

โดยทมีงานสรุปการปรับปรุงครัง้ตอไป ดังนี้  
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1. ใหคงกตกิาเดมิ และคงบังคับใหมีตําแหนง Fact Checker และครั้ง

ถัดไปที่ภาคอสีาน และภาคกลาง เพิ่มเนื้อหาขาวเท็จที่จะปลอยเขาสูระบบมาก

ยิ่งขึ้น 

2. ลดการยกตัวอยางกระบวนการนําเสนอขาวเท็จของ ชัวรกอนแชร

ลง เพราะมีผลทําใหทุกสํานักขาวที่ภาคเหนือ นําเสนอในรูปแบบการแสตมป 

“FAKE NEWS” และ “ขาวปลอม” และเพิ่มการอธิบายการนําเสนอขาวปลอม 

ในรูปแบบการอธบิายวาขาวนี้ปลอมอยางไร เพื่อใหคนดูทราบ  

3. Feed ขาวจรงิมากขึ้น ใหมีสดัสวนพอกันกับขาวปลอม  

***หมายเหตุ ตัวแปรที่สําคัญคือ ผูเขารวมอบรม  

 

ผลการอบรม: การสร้างสรรค์และผลิตเนื�อหาเพื�อสื�อสาร
แก้ป�ญหาข่าวปลอมข้อมูลเท็จ 

การฝกอบรมดาน Production Planning เวทีที่ 2 เผชิญโจทยยากกวา

เวทีแรก เม่ือนักศึกษา 2 สถาบันการศึกษาจะมีพื้นฐานตางกันมาก โดย

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จะเปนนักศึกษาช้ันปที่ 1 และ 2 

เทานัน้ สวนนักศกึษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเปนนักศึกษาช้ันปที่ 

4 ที่กําลังจะเขาสูชวงฝกงาน  

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจะไมมีพื้นฐานความรู

เรื่องขาว และการผลติสื่อ เนื่องจากยังไมผานรายวิชาในหองเรียน ทําใหตองมี

การปรับเนื้อหาบางสวนเพิ่มเติม เพื่อใหเหมาะสมกับกลุม โดยเนื้อหาการ

อบรมจะเพิ่มความรูเกี่ยวกับขาว และแยกใหเห็นความแตกตางของสื่อแตละ

ประเภทเพิ่มเขาไปในเนื้อหาการอบรม เชน  

-รายงานขาว บอกเลาปญหาและขอเท็จจรงิ  

-สกูปขาว  นําเสนอปญหา ขอเท็จจรงิและทางออก  

-สารคดีสัน้ สะทอนเรื่องราวของชีวิตคนภายในบรบิทของปญหา 
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-หนังสั้น/ภาพยนตรสั้น ใชศิลปะการเลาเรื่องเพื่อสะทอนปญหา 

ขอเท็จจรงิ และทางออก 

เม่ือแยกใหเห็นความแตกตางของสื่อแตละประเภทแลว ก็ลงลึกถึง

รูปแบบการผลิตเนื้อหาสกูปขาว พรอมกับนําตัวอยางผลงานสกูปขาว “เปด

โปงขบวนการทิ้งขยะตดิเช้ือโรงพยาบาล” ของสํานักขาวไทย อสมท เพิ่มเขามา

เปดใหเห็นเปนตัวอยาง พรอมกับตัวอยางบทสกูปขาวมาตรฐานมาฝกอบรม

อกีดวย  

แตขอจํากัดของการอบรมที่เวที 2 จ.เชียงราย คือเง่ือนไขเรื่องเวลา 

เพราะมีเวลาแค 1 วันครึ่งเทานั้น อีกทั้งใชสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยในการ

ฝกอบรม ทั้งวิทยากรและผูเขาอบรมตองพักภายนอก ทําใหมีเวลาจัดสรร

คอนขางจํากัด ทําใหบางชวงตองรวบรัด ในสวนของการอบรม Production 

ตองอบรมสรุปรวบรัดเรื่ององคประกอบที่ดีของสกูปขาวรวมกับชวงนํา

ผลงานสกูปขาวมาเปด การถอด Symbolic ของภาพ การบรรยายดวยเสียง 

และเนื้อหาการเลาเรื่อง  

สวนการนําเสนอประเด็นขาวปลอมดานสุขภาพของ 2 สถาบันเปน

ประเด็นที่ไมแตกตางกัน ลวนเกี่ยวพันกับความเช่ือของชุมชนทองถิ่น เชน การ

รับประทานสุราดองพื้นบานบางชนดิแลวทําใหมีพลังทางเพศ ,พิธีกินกระบอก

ตนออกับน้ําผึ้งแลวทําใหฉลาด ฯลฯ สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นอทิธพิลของความ

เช่ือที่สบืทอดกันมาอยางยาวนานกับทองถิ่นภาคเหนอื 
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1. ใหคงกตกิาเดมิ และคงบังคับใหมีตําแหนง Fact Checker และครั้ง

ถัดไปที่ภาคอสีาน และภาคกลาง เพิ่มเนื้อหาขาวเท็จที่จะปลอยเขาสูระบบมาก

ยิ่งขึ้น 

2. ลดการยกตัวอยางกระบวนการนําเสนอขาวเท็จของ ชัวรกอนแชร

ลง เพราะมีผลทําใหทุกสํานักขาวที่ภาคเหนือ นําเสนอในรูปแบบการแสตมป 

“FAKE NEWS” และ “ขาวปลอม” และเพิ่มการอธิบายการนําเสนอขาวปลอม 

ในรูปแบบการอธบิายวาขาวนี้ปลอมอยางไร เพื่อใหคนดูทราบ  

3. Feed ขาวจรงิมากขึ้น ใหมีสดัสวนพอกันกับขาวปลอม  

***หมายเหตุ ตัวแปรที่สําคัญคือ ผูเขารวมอบรม  

 

ผลการอบรม: การสร้างสรรค์และผลิตเนื�อหาเพื�อสื�อสาร
แก้ป�ญหาข่าวปลอมข้อมูลเท็จ 

การฝกอบรมดาน Production Planning เวทีที่ 2 เผชิญโจทยยากกวา

เวทีแรก เม่ือนักศึกษา 2 สถาบันการศึกษาจะมีพื้นฐานตางกันมาก โดย

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จะเปนนักศึกษาช้ันปที่ 1 และ 2 

เทานัน้ สวนนักศกึษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเปนนักศึกษาช้ันปที่ 

4 ที่กําลังจะเขาสูชวงฝกงาน  

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจะไมมีพื้นฐานความรู

เรื่องขาว และการผลติสื่อ เนื่องจากยังไมผานรายวิชาในหองเรียน ทําใหตองมี

การปรับเนื้อหาบางสวนเพิ่มเติม เพื่อใหเหมาะสมกับกลุม โดยเนื้อหาการ

อบรมจะเพิ่มความรูเกี่ยวกับขาว และแยกใหเห็นความแตกตางของสื่อแตละ

ประเภทเพิ่มเขาไปในเนื้อหาการอบรม เชน  

-รายงานขาว บอกเลาปญหาและขอเท็จจรงิ  

-สกูปขาว  นําเสนอปญหา ขอเท็จจรงิและทางออก  

-สารคดีสัน้ สะทอนเรื่องราวของชีวิตคนภายในบรบิทของปญหา 
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-หนังสั้น/ภาพยนตรสั้น ใชศิลปะการเลาเรื่องเพื่อสะทอนปญหา 

ขอเท็จจรงิ และทางออก 

เม่ือแยกใหเห็นความแตกตางของสื่อแตละประเภทแลว ก็ลงลึกถึง

รูปแบบการผลิตเนื้อหาสกูปขาว พรอมกับนําตัวอยางผลงานสกูปขาว “เปด

โปงขบวนการทิ้งขยะตดิเช้ือโรงพยาบาล” ของสํานักขาวไทย อสมท เพิ่มเขามา

เปดใหเห็นเปนตัวอยาง พรอมกับตัวอยางบทสกูปขาวมาตรฐานมาฝกอบรม

อกีดวย  

แตขอจํากัดของการอบรมที่เวที 2 จ.เชียงราย คือเง่ือนไขเรื่องเวลา 

เพราะมีเวลาแค 1 วันครึ่งเทานั้น อีกทั้งใชสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยในการ

ฝกอบรม ทั้งวิทยากรและผูเขาอบรมตองพักภายนอก ทําใหมีเวลาจัดสรร

คอนขางจํากัด ทําใหบางชวงตองรวบรัด ในสวนของการอบรม Production 

ตองอบรมสรุปรวบรัดเรื่ององคประกอบที่ดีของสกูปขาวรวมกับชวงนํา

ผลงานสกูปขาวมาเปด การถอด Symbolic ของภาพ การบรรยายดวยเสียง 

และเนื้อหาการเลาเรื่อง  

สวนการนําเสนอประเด็นขาวปลอมดานสุขภาพของ 2 สถาบันเปน

ประเด็นที่ไมแตกตางกัน ลวนเกี่ยวพันกับความเช่ือของชุมชนทองถิ่น เชน การ

รับประทานสุราดองพื้นบานบางชนดิแลวทําใหมีพลังทางเพศ ,พิธีกินกระบอก

ตนออกับน้ําผึ้งแลวทําใหฉลาด ฯลฯ สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นอทิธพิลของความ

เช่ือที่สบืทอดกันมาอยางยาวนานกับทองถิ่นภาคเหนอื 
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การอบรม Fake News Fighter ครั�งที� 3  ภาคอีสาน 
วันที่: 3 – 4 ตุลาคม 2563 

สถานที่: โรงแรมเอสตะวัน จังหวัดมหาสารคาม 

เครือขาย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

ผลการอบรม: เกม FAKE NEWS FIGHTER 

ระหวางการแขงขัน จากโจทยที่ใหกับผูเขาอบรมทั้ง 2 สถาบันใน

การทํางานในหองขาวในรูปแบบกองบรรณาธิการโดยมีบทบาทหนาที่เสนอ

ขาวที่แขงกับความเร็ว (rapid) และความถูกตอง (accuracy) พบวา ผูเขารวม

อบรมที่ถูกแบงเปน 5 กลุมและจัดตั้งเปนสํานักขาวออนไลน เม่ือการนําเสนอ

ขาวมาถงึจุด ๆ หนึ่งที่มีการปลอยขาว (News Feed) มากขึ้นจากทีม และเริ่มมี

การนําเสนอขาวจากสํานักขาวตาง ๆ มากขึ้น มีการนําเสนอขาวที่ทิ้งหางกัน

มากขึ้นของแตละสํานักขาว แตละสํานักขาวเริ่มใหความสําคัญกับความเร็วใน

การนําเสนอมากขึ้น เพื่อนําไปสูยอดเรตติ้งที่โชวอยูบนจอ โดยเฉพาะในชวง

ทายของเวลา จนสิ้นสุดการแขงขัน (เหมือนที่ภาคใต และภาคเหนือ โดยทุก

กลุมยังใหความสําคัญกับยอดเรตติ้งที่อยูเฉพาะหนา) 

ในการแขงขัน ทีมงานยังคงใหโจทยตําแหนง Fact Checker ที่ตองมี

ในทุกสํานักขาว และมี “ศูนยรวมแหลงขาว” หรือ ศรข. ทําหนาที่ เปน

ศูนยกลางบทบาทสมมติในการเปนแหลงขาวใหกับทุกขาวในการแขงขัน 

ขณะเดยีวกันมีการ Feed ขาวทัง้ขาวปลอมและขาวจรงิ ในสัดสวนเทากัน 

พบวา แตละสํานกัขาวทําขาวโดยใหความสําคัญกับการคนหาขอมูล

เพิ่มในออนไลน มีติดตอ “ศูนยรวมแหลงขาว” เพื่อขอสัมภาษณเพื่อตอยอด

และเช็คขาววาจรงิหรอืเท็จ แตเปนเปอรเซน็ตที่นอยเม่ือเทยีบกับปริมาณขาวที่ 

Feed ออกไป   
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ผลการแข่งขนั  
พบวา  สํานักขาวที่ทําผลงานไดดี เปนสํานักขาวที่มีกระบวนการ

ทํางานชัดเจน โดยบุคคลสําคัญคือผูนําที่เปนบรรณาธิการมีการกําหนดหนาที่

และให FACT CHECKER ทําการตรวจสอบ แตยังพบการนําเสนอขาวปลอม

เนื่องจากความเรงรีบ พบการสะกดคําผิดจํานวนมาก รวมทั้งการนําเนื้อหา

ของสื่ออื่นมาใชโดยไมใหเครดติ 

ภายหลังการแขงขัน   เม่ือใหแตละสํานักขาวเลาถึงโครงสรางการ

ทํางานและบทบาทหนาที่ในสํานักขาวพบวา ทุกสํานักขาวมีการวางตําแหนง 

FACT CHECKER พบบางสํานักขาวที่ประสบปญหาเรื่องอุปกรณคอมพิวเตอร 

ทําใหจําเปนตองดําเนนิการทุกอยางผานมือถอืและแท็บเล็ต ขณะที่มีสํานักขาว

ที่มีปญหาวา บัญชีนําเสนอขาวหลัก มีไดเพยีงบัญชีเดยีว 

สํานักขาวที่ทําผลงานไดดี เปนสํานักขาวที่มีกระบวนการตรวจสอบ

ขอมูลและกระบวนการทํางานที่ชัดเจน ขณะที่สํานักขาวที่ทําผลงานไมดีนัก 

เพราะมีการสะกดผดิ ลอกเลียนขอมูล และจัดการเวลาไดไมดีนัก ขณะที่บาง

สํานักขาวเขาใจผดิวา จะมีขาวใหผลติเพยีงขาวเดยีวเทานัน้ จึงทําใหใชเวลากับ

ขาวแรกนาน 

 

การปรับปรุงสําหรับเกมครั�งตอ่ไป   
ทีมงานสรุปวา กติกาทุกอยางเริ่มนิ่ง ดังนั้นคงกติกาทุกอยางไว

เหมือนเดิม แตมีปรับเพิ่มรายละเอียดในการช้ีแจงกติกาใหชัดเจนยิ่งขึ้น และ

การอธบิายคะแนนทีมี่ความละเอยีดมากยิ่งขึ้น  

 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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การอบรม Fake News Fighter ครั�งที� 3  ภาคอีสาน 
วันที่: 3 – 4 ตุลาคม 2563 

สถานที่: โรงแรมเอสตะวัน จังหวัดมหาสารคาม 

เครือขาย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

ผลการอบรม: เกม FAKE NEWS FIGHTER 

ระหวางการแขงขัน จากโจทยที่ใหกับผูเขาอบรมทั้ง 2 สถาบันใน
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Feed ออกไป   
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ผลการอบรม: การสร้างสรรค์และผลิตเนื�อหาเพื�อสื�อสาร
แก้ป�ญหาข่าวปลอมข้อมูลเท็จ 

ที่จังหวัดมหาสารคาม เจอปญหาคลาย ๆ กับที่จังหวัดเชียงราย 

เนื่องจากพื้นฐานของนักศึกษา 2 สถาบันมีความแตกตางกัน กลาวคือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร จะเปนนักศึกษาช้ันปที่ 1 ที่ไมเคยเรียนดานขาว 

และการผลิตสื่อมากอน ขณะที่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมี

พื้นฐานการเรยีนดานขาว และฝกปฏิบัติกันมาอยางโชกโชน  ทําใหการอมรม

เชิงปฏิบัติการดาน Production Planning เกิดอุปสรรคในการใชเวลาปูพื้น

ความรูเรื่องขาว การวางแผนการผลิต รูปแบบสื่อแตละประเภท  และลง

รายละเอียดของการเขยีนบท และการถายทํามากกวาเวทอีื่น ๆ  

เม่ือพื้นฐานความรูไมแนน ทําใหการตอบสนองตอการฝกอบรมยังมี

คอนขางนอย ซึ่งสะทอนเดนชัดในกิจกรรมเลนเกม Fake News Fighter ความ

เปนผูนําแตละกลุมจะเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามมากกวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร  

สวนการนําเสนอประเด็นขาวปลอมดานสุขภาพในทองถิ่น ก็เปน

ลักษณะสะทอนปญหาที่แตละทองถิ่นเผชิญ เชน ที่จังหวัดสุรนิทรมีปญหาเรื่อง

ขาวปลอมเรื่องผูเสยีชีวิตดวยโรคตดิเช้ือโควิด-19 แพรกระจาย แตขาวจรงิเปน

ผูที่เสยีชีวิตดวยโรคประจําตัว ซึ่งตนเหต ุ

ขาวปลอมมาจากกรณีที่จังหวัดสุรินทรมีการพบผูติดเช้ือในพื้นที่ 

สวนจังหวัดมหาสารคาม นําเสนอขาวปลอมดานสุขภาพที่สะทอนความเช่ือ

ทองถิ่น เชน กินตุกแกยางรักษาโรคตานขโมย  หรือเปนแผล หามกินไขจะ

เปนคีรอยด, เปนประจําเดอืนหามกนิน้ํามะพราว, หรอืใชยาคุมสระผมทําใหผม

ยาว  สะทอนใหเห็นวา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งมีความ

พรอมดานความรูและประสบการณเชิงปฏิบัติการมากกวา สามารถเช่ือมโยง
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ประเด็นขาวปลอมดานสุขภาพที่สะทอนเอกลักษณของชุมชนทองถิ่นของ

ตนเอง  

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรจะมีปญหาดานความ

พรอมมากที่สุด ทั้งอุปกรณ ความรูดานขาว รวมทั้งประสบการณเชิง

ปฏิบัติการ เนื่องจากยังเปนนักศึกษาช้ันปที่  1 ทําใหรวมกิจกรรมไดแค

ฝกอบรม แตไมสามารถรวมกิจกรรมในสวนการผลิตสื่อตอตานขาวปลอมได

เนื่องจากความไมพรอมของสถาบันและนักศกึษาเอง 

ขณะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เจอปญหาบางประการ 

หลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลว ยังไมสามารถรวมกิจกรรมผลิตสกูปขาว

ดานสุขภาพไดอยางตอเนื่อง เพราะตัวแทนนักศึกษาที่ถูกสงมาประสานงาน

แจงวา มีกจิกรรมตอเนื่องที่ไดรับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยตองใชเวลา

ไปรวมอบรม ทําใหมีสวนรวมกับกจิกรรมประสานงานผลติสกูปขาวปลอมดาน

สุขภาพคอนขางนอย  สวนนักศกึษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรก็ถอนตัว

ไปในขัน้ตอนนี้ เนื่องจากไมมีความพรอมทัง้ตัวนักศกึษา และอาจารยที่ปรึกษา 
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เปนคีรอยด, เปนประจําเดอืนหามกนิน้ํามะพราว, หรอืใชยาคุมสระผมทําใหผม

ยาว  สะทอนใหเห็นวา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งมีความ

พรอมดานความรูและประสบการณเชิงปฏิบัติการมากกวา สามารถเช่ือมโยง

 

245 
 

ประเด็นขาวปลอมดานสุขภาพที่สะทอนเอกลักษณของชุมชนทองถิ่นของ

ตนเอง  

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรจะมีปญหาดานความ

พรอมมากที่สุด ทั้งอุปกรณ ความรูดานขาว รวมทั้งประสบการณเชิง

ปฏิบัติการ เนื่องจากยังเปนนักศึกษาช้ันปที่  1 ทําใหรวมกิจกรรมไดแค

ฝกอบรม แตไมสามารถรวมกิจกรรมในสวนการผลิตสื่อตอตานขาวปลอมได

เนื่องจากความไมพรอมของสถาบันและนักศกึษาเอง 

ขณะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เจอปญหาบางประการ 

หลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลว ยังไมสามารถรวมกิจกรรมผลิตสกูปขาว

ดานสุขภาพไดอยางตอเนื่อง เพราะตัวแทนนักศึกษาที่ถูกสงมาประสานงาน

แจงวา มีกจิกรรมตอเนื่องที่ไดรับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยตองใชเวลา

ไปรวมอบรม ทําใหมีสวนรวมกับกจิกรรมประสานงานผลติสกูปขาวปลอมดาน

สุขภาพคอนขางนอย  สวนนักศกึษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรก็ถอนตัว

ไปในขัน้ตอนนี้ เนื่องจากไมมีความพรอมทัง้ตัวนักศกึษา และอาจารยที่ปรึกษา 
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การอบรม Fake News Fighter ครั�งที� 4  ภาคกลาง 
วันที่: 10 – 11 ตุลาคม 2563 

สถานที่: โรงแรมเซนทารา วอเตอรเกท พาวิลเล่ียน กรุงเทพฯ 

เครอืขาย: วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สถาบันการจัดการปญญาภวัิฒน และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

 

ผลการอบรม: เกม FAKE NEWS FIGHTER 

ระหวางการแขงขัน จากโจทยที่ใหกับผูเขาอบรมทั้ง 2 สถาบันใน

การทํางานในหองขาวในรูปแบบกองบรรณาธิการโดยมีบทบาทหนาที่เสนอ

ขาวที่แขงกับความเร็ว (rapid) และความถูกตอง (accuracy) พบวา ผูเขารวม

อบรมที่ถูกแบงเปน 5 กลุมและจัดตั้งเปนสํานักขาวออนไลน เม่ือการนําเสนอ

ขาวมาถงึจุด ๆ หนึ่งที่มีการปลอยขาว (News Feed) มากขึ้นจากทีม และเริ่มมี

การนําเสนอขาวจากสํานักขาวตาง ๆ มากขึ้น มีการนําเสนอขาวที่ทิ้งหางกัน

มากขึ้นของแตละสํานักขาว แตละสํานักขาวเริ่มใหความสําคัญกับความเร็วใน

การนําเสนอมากขึ้น เพื่อนําไปสูยอดเรตติ้งที่โชวอยูบนจอ โดยเฉพาะในชวง

ทายของเวลา จนสิ้นสุดการแขงขัน  

ในภาคกลาง มีจํานวนผูเลนเพิ่มขึ้นถงึ 40 คน  ทําใหตองแบงจํานวน

สํานักขาวมากขึ้น มีการช้ีแจงกตกิาที่ละเอยีดขึ้น และรอจนทุกทมีไดทดลองทํา

ขาวตัวอยางจนครบ 

นาสังเกตวา ในขอกําหนดที่ใหคิดสํานักขาวนั้น หลายทีมมีการใช 

Business Model Canvas มาชวยในการคิดวางแผนสํานักขาว อยางไรก็ตาม ยัง

มี 1 สํานักขาวที่เขาใจผดิวา ใหทําเพยีงขาวเดยีว ทําใหเสยีเวลาในชวงตนไปกับ

ขาวเดยีว 
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 การแขงขันครั้งนี้มีความนาสนใจ มีสํานักขาวที่วิเคราะห

วิธกีารทําขาวที่ทําใหกรรมการรูสึกประหลาดใจ โดยมีวิธีการเลาขาวที่แปลก

ออกไปจากรูปแบบการเลาขาวเดิมๆ แตทายที่สุด ก็เปนสํานักขาวที่คะแนน

รวมนอยที่สุด เพราะพลาดกับเนื้อหาขาวที่คลาดเคลื่อน 

ผลการแขงขัน พบวา สํานักขาวที่ทําผลงานไดดีในครั้งนี้ เปนสํานัก

ขาวที่มีกระบวนการทํางานที่ดี มีบรรณาธิการที่มีความเปนผูนํา มีการวาง 

กลยุทธการผลิตเนื้อหา และมีการใหความสําคัญในทํางานของ FACT 

CHECKER ซึ่งทําใหเปนสํานักขาวที่ทั้งไดคะแนนนิยมสูง และยังไดคะแนนโดย

ภาพรวมสูงอีกดวย เปนภาคเดียว ที่สํานักขาวที่ไดคะแนนนิยมสูงสุด เปน

สํานักขาวที่ไดคะแนนความถูกตองสูงสุดดวย ที่ผานมา 3 ภาค สํานักขาวที่ได

คะแนนนยิมสูงสุดที่ไดจากการนําเสนอขาวไดรวดเร็ว เม่ือมาพิจารณาความ

ถูกตองพบวามีการนําเสนอขาวที่ผิดพลาด ถึงขั้นนําเสนอขาวปลอมเปนขาว

จรงิ ทําใหคะแนนถูกหักลงไป  

ภายหลังการแขงขัน เม่ือใหแตละสํานักขาวเลาถึงโครงสรางการ

ทํางานและบทบาทหนาที่ในสํานักขาวพบวา ทัง้ 6 สํานักขาวใหความสําคัญกับ

การวาง Business Model ที่วางกลยุทธการเลาเรื่องไปหลาย Platforms รวมถึง

การสรางสรรควิธกีารเลาเรื่องใหม storytelling  

นอกจากนี้พบวา มีการใหความสําคัญกับตําแหนง Fact Checker ทุก

สํานักขาว แตมีหนึ่งสํานักขาวที่มีการเลาเรื่องที่โดดเดนนาสนใจ แตทายสุดถูก

ตัดคะแนนเพราะมีการนําเสนอขาวปลอมวาเปนขาวจริง ที่เกิดจากการไม

ตรวจเช็คขอมูลใหดกีอนนําเสนอ และสํานักขาวนี้ที่ตัดตําแหนง Fact Checker 

ออกไป โดยใหเหตุผลวา ทุกคนเปน Fact Checker  

***หมายเหตุ ตัวแปรที่สําคัญคือ ผูเขารวมอบรม 
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การอบรม Fake News Fighter ครั�งที� 4  ภาคกลาง 
วันที่: 10 – 11 ตุลาคม 2563 

สถานที่: โรงแรมเซนทารา วอเตอรเกท พาวิลเล่ียน กรุงเทพฯ 

เครือขาย: วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สถาบันการจัดการปญญาภวัิฒน และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

 

ผลการอบรม: เกม FAKE NEWS FIGHTER 

ระหวางการแขงขัน จากโจทยที่ใหกับผูเขาอบรมทั้ง 2 สถาบันใน

การทํางานในหองขาวในรูปแบบกองบรรณาธิการโดยมีบทบาทหนาที่เสนอ

ขาวที่แขงกับความเร็ว (rapid) และความถูกตอง (accuracy) พบวา ผูเขารวม

อบรมที่ถูกแบงเปน 5 กลุมและจัดตั้งเปนสํานักขาวออนไลน เม่ือการนําเสนอ

ขาวมาถงึจุด ๆ หนึ่งที่มีการปลอยขาว (News Feed) มากขึ้นจากทีม และเริ่มมี

การนําเสนอขาวจากสํานักขาวตาง ๆ มากขึ้น มีการนําเสนอขาวที่ทิ้งหางกัน

มากขึ้นของแตละสํานักขาว แตละสํานักขาวเริ่มใหความสําคัญกับความเร็วใน

การนําเสนอมากขึ้น เพื่อนําไปสูยอดเรตติ้งที่โชวอยูบนจอ โดยเฉพาะในชวง

ทายของเวลา จนสิ้นสุดการแขงขัน  

ในภาคกลาง มีจํานวนผูเลนเพิ่มขึ้นถงึ 40 คน  ทําใหตองแบงจํานวน

สํานักขาวมากขึ้น มีการช้ีแจงกตกิาที่ละเอยีดขึ้น และรอจนทุกทมีไดทดลองทํา

ขาวตัวอยางจนครบ 

นาสังเกตวา ในขอกําหนดที่ใหคิดสํานักขาวนั้น หลายทีมมีการใช 

Business Model Canvas มาชวยในการคิดวางแผนสํานักขาว อยางไรก็ตาม ยัง

มี 1 สํานักขาวที่เขาใจผดิวา ใหทําเพยีงขาวเดยีว ทําใหเสยีเวลาในชวงตนไปกับ

ขาวเดยีว 
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 การแขงขันครั้งนี้มีความนาสนใจ มีสํานักขาวที่วิเคราะห

วธิกีารทําขาวที่ทําใหกรรมการรูสึกประหลาดใจ โดยมีวิธีการเลาขาวที่แปลก

ออกไปจากรูปแบบการเลาขาวเดิมๆ แตทายที่สุด ก็เปนสํานักขาวที่คะแนน

รวมนอยที่สุด เพราะพลาดกับเนื้อหาขาวที่คลาดเคลื่อน 

ผลการแขงขัน พบวา สํานักขาวที่ทําผลงานไดดีในครั้งนี้ เปนสํานัก

ขาวที่มีกระบวนการทํางานที่ดี มีบรรณาธิการที่มีความเปนผูนํา มีการวาง 

กลยุทธการผลิตเนื้อหา และมีการใหความสําคัญในทํางานของ FACT 

CHECKER ซึ่งทําใหเปนสํานักขาวที่ทั้งไดคะแนนนิยมสูง และยังไดคะแนนโดย

ภาพรวมสูงอีกดวย เปนภาคเดียว ที่สํานักขาวที่ไดคะแนนนิยมสูงสุด เปน

สํานักขาวที่ไดคะแนนความถูกตองสูงสุดดวย ที่ผานมา 3 ภาค สํานักขาวที่ได

คะแนนนยิมสูงสุดที่ไดจากการนําเสนอขาวไดรวดเร็ว เม่ือมาพิจารณาความ

ถูกตองพบวามีการนําเสนอขาวที่ผิดพลาด ถึงขั้นนําเสนอขาวปลอมเปนขาว

จรงิ ทําใหคะแนนถูกหักลงไป  

ภายหลังการแขงขัน เม่ือใหแตละสํานักขาวเลาถึงโครงสรางการ

ทํางานและบทบาทหนาที่ในสํานักขาวพบวา ทัง้ 6 สํานักขาวใหความสําคัญกับ

การวาง Business Model ที่วางกลยุทธการเลาเรื่องไปหลาย Platforms รวมถึง

การสรางสรรควิธกีารเลาเรื่องใหม storytelling  

นอกจากนี้พบวา มีการใหความสําคัญกับตําแหนง Fact Checker ทุก

สํานักขาว แตมีหนึ่งสํานักขาวที่มีการเลาเรื่องที่โดดเดนนาสนใจ แตทายสุดถูก

ตัดคะแนนเพราะมีการนําเสนอขาวปลอมวาเปนขาวจริง ที่เกิดจากการไม

ตรวจเช็คขอมูลใหดกีอนนําเสนอ และสํานักขาวนี้ที่ตัดตําแหนง Fact Checker 

ออกไป โดยใหเหตุผลวา ทุกคนเปน Fact Checker  

***หมายเหตุ ตัวแปรที่สําคัญคือ ผูเขารวมอบรม 
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ผลการอบรม: การสร้างสรรค์และผลิตเนื�อหาเพื�อสื�อสาร
แก้ป�ญหาข่าวปลอมข้อมูลเท็จ 

เปนเวทีที่สมบูรณที่สุดทั้งในเรื่องเนื้อหาที่ปรับปรุงจนเหมาะสม 

สถานที่ฝกอบรม อุปกรณความพรอม และเวลา แตเปนเวททีี่ผูเขารวมอบรมมี

จํานวนมากที่สุดเม่ือเทยีบกับทุกเวท ี 

เวทีสุดทายที่กรุงเทพมหานคร นักศึกษาแตละสถาบันมีพื้นฐาน

ใกลเคียงกันมากที่สุด ซึ่งสวนใหญเรียนอยูช้ันปที่ 3 และ 4 ผานการเรียน

รายวิชาดานขาวและการผลิตสื่อมาแลว เพียงแตบางมหาวิทยาลัยเปน

นักศกึษาที่มาจากสาขาวารสารศาสตร หนังสือพิมพ และเว็บไซตเทานั้น เชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทําใหเกิดขอจํากัดในการผลิตสื่อที่ เปน

ภาพเคลื่อนไหว หรอืวีดทัีศน แตการนําเสนอประเด็นขาว หรือความเขาใจใน

เรื่องสกูปขาวไมมีปญหามากนัก ยกเวนมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒสถาบัน

เดียว เปนนักศึกษาที่เรียนดานนวัตกรรมสื่อสารสังคมซึ่งไมไดเรียนดานสื่อ

โทรทัศนโดยตรง ไมมีประสบการณผลติสื่อมากอน ทําใหประสบปญหาในการ

นําเสนอประเด็น เพื่อผลติผลงานสกูปขาวปลอมดานสุขภาพ 

ซึ่งจํานวนผูเขารวมอบรมเวทีสุดทายที่มีจํานวนมาก ทําใหการ

กระตุนความมีสวนรวมคอนขางทําไดไมดีนัก เพราะขณะที่บรรยายจะมี

นักศกึษาที่เบี่ยงความสนใจไปจากเนื้อหาและทําใหผูอบรมไมสามารถมองเห็น

ไดอยางท่ัวถงึ  

สําหรับการนําเสนอประเด็นขาวปลอมดานสุขภาพ จะสะทอนปญหา

เกี่ยวกับ Life Stye ของคนรุนใหมช้ันกลางในเมืองเปนสวนใหญ เชน กินนม

เปรี้ยวผสมโซดาเพื่อลดความอวน น้ําผลไมลดความอวน  มะระขี้นกชวยรักษา

โรคเบาหวาน โตเกนิวัยเพราะกนิไกจรงิหรอื?  ประเด็นความเช่ือเกี่ยวกับเรื่อง

เพศ เชน ทําแบบนี้แลวจะ....  หรือนักศึกษาจากสถาบันการจัดการปญญา
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ภิวัฒนที่นําเสนอในสิ่งที่เกี่ยวของกับความเปนสถาบันภายใตเครือ CP คือ  

“การรับประทานอาหารแชแข็งผานการเวฟเสี่ยงมะเร็ง” 
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บทสรุป ถอดบทเรยีน  
Fake News Fighter 4 ภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคใต้    
ใช้กระบวนการทําข่าว ขาด 

FactChecker 
OPERATOR ชื�อและบทบาทสับสน  

 

ภาคเหนือ  
นําเสนอข่าวปลอมมากในรูปแบบ

ประทับตราข่าวปลอม 
ไม่มีการอธิบายเนื�อข่าวว่าปลอมอย่างไร 

 

สร้างกติกาการเล่น 
เพิ�มตําแหน่ง  Fact Checker 

ปรับ OPERATOR เป�น ศูนย์รวม
แหล่งข่าว 

สร่างกลไกการ Feed ข่าว 
ปรับกลยุทธ์การ Feed ข่าว 

สัดส่วน ข่าวจริง ข่าวปลอมเท่ากัน 

 ภาคอีสาน 
มีการนําเสนอข่าวปลอมเป�นข่าวจริง 
ไม่มีการนําเสนอว่าข่าวปลอมอย่างไร 

สร้างกลไกการ 
อธิบายข่าวปลอม 

อธิบายข่าวปลอมว่าปลอมอย่างไร 
ระบุชื�อคนทําข่าว 

 

ภาคกลาง 
เล่าเรื�องหลากหลาย 
Business Model  
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การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตอเนื่องหลายเวที ทําใหพบขอจํากัดแต

ละเวท ีซึ่งแตละทองถิ่นตอบสนองตอการอบรมแตกตางกันไป ทําใหตองถอด

บทเรยีนตัง้แตเวทีแรกจนถึงเวทีสุดทายวาผูเขารวมอบรมมีขอจํากัดดานไหน 

และตองประเมินลวงหนาจากขอมูลที่ไดรับวา เวทีตอไปนักศึกษามีความรู

พื้นฐานอยางไร และตองเสรมิเนื้อหาสวนใดบาง ทําใหแตละเวทีจะมีการเสริม

เนื้อหาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และสมบูรณที่สุดในเวทีสุดทาย นําไปสูหลักสูตร Fake 

News Fighter ที่สมบูรณ  

ปจจัยเรื่องเครื่องมือ หรืออุปกรณก็มีความสําคัญอยางมาก เชน 

ขนาดหองอบรมตองไมเล็กเกินไป หรือใหญเกินไป ตองเหมาะสมกับจํานวน

ผูเขารวมกจิกรรม หากหองใหญเกินไปเชนที่เวทีที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง

ใชหองบอลรูมของโรงแรมทําใหจอภาพอยูหางจากผูเขารวมอบรม นําเสนอ

เนื้อหาไมชัดเจน เม่ือตองใชจอเคลื่อนที่สํารองแตก็มีขนาดเล็ก ไมสัมพันธกับ

หองที่กวางและระยะหางของโตะผูอบรม  เชนเดียวกับเสียงหรือไมคซึ่งแตละ

สถานที่มีความพรอมไมเทากัน ทําใหเกดิการตดิขัดขณะฝกอบรม  

ปญหาความพรอมของผู เขาอบรมที่พบคลายๆ กันแตละเวท ี

นักศกึษาแตละสถาบันจะมีพื้นฐานความรูดานการผลิตสื่อโทรทัศนไมเทากัน  

จะเนนในเรื่องของรูปแบบมากกวา Content หรือเนื้อหาสําหรับตอบสนองสื่อ

ใหม เชน Marketing Content /Life stye หรือประเภทขาวประชาสัมพันธ 

มากกวา Content ประเภท Hard News หรือ Investigative News รวมทั้ง

ความรูพื้นฐานเรื่องขาวท่ัวไป ทําใหกจิกรรม Fake News Fighter ที่ตองจําลอง

เปนกองบรรณาธิการและตองแขงขันผลิตขาว เกิดขอจํากัดทั้งเนื้อหาและ

รูปแบบที่นําเสนอจะเปนขาวงาย ๆ ซ้ํา ๆ ที่ยังไมสามารถคาดหวังคุณภาพมาก

นัก เชนเดยีวกับการผลติสื่อเพื่อตอตานขาวปลอม ซึ่งเปนผลผลิตตอเนื่องของ

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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โครงการ ก็ทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพมาตรฐานที่แตกตางกันในแตละ

สถาบัน  

ซึ่งเรื่องของความพรอมยังรวมถึงปญหาเรื่องอุปกรณ ซึ่งประสบ

ปญหามากที่สุดในเวทีที่ 3 จ.มหาสารคาม ซึ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุรินทรไมมีอุปกรณคอมพิวเตอรพกพามารวมอบรมเลย จําเปนตองใช

รวมกับนักศกึษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แตก็ไมเพยีงพอตอการใชงาน  

การนําเสนอเนื้อหาการฝกอบรม Production ที่ไดรับการตอบสนอง

มากที่สุดจากทุกเวที คืออบรมเรื่องการเขียนบท (Script Writer) และรูปแบบ

ของบทมาตรฐาน เปนสิ่งสะทอนวาการเรียนในหองเรียนยังขาดการเรียนการ

สอนเรื่องการเขยีนบท ขาดตัวอยางบทขาว-สกูปขาว และรูปแบบสื่อตาง ๆ ให

นักศึกษาไดเรียนรูจากของจริง อีกเนื้อหาที่ไดรับความสนใจ คือตัวอยาง

ผลงานสกูปขาวทัง้ของไทยและตางประเทศ การตอบสนองเกดิขึ้นตั้งแตเปดให

ชมและถอดองคประกอบตาง ๆ ที่เปนสวนผสมของสกูปขาวนั้น ๆ ยังสะทอน

วาการคัดกรองผลงานของสื่อมาตรฐานไปใชในการเรียนการสอนเปนสิ่งที่

สําคัญ เพราะทําใหผูรวมกจิกรรมรูสกึสนุก มีสวนรวม และเกิดความเขาใจตอ

กระบวนการผลติผลงานไดงายขึ้น 

ปญหาเรื่องเวลาเปนสิ่งที่ควบคุมไดยากที่สุด หากจัดกิจกรรมอยูใน

พื้นที่ศูนยกลางและผูรวมอบรมตองเดินทางมารวมกิจกรรมในระยะทางไกล 

ทําใหเริ่มกิจกรรมไดชา และผูรวมอบรมไมไดรับผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

ขณะเดียวกันการมีผูรวมอบรมมากเกินไปเชนเวทีสุดทาย ทําใหการกระตุน

ความมีสวนรวมหรอืดงึความสนใจจากผูเขาอบรมทําไดไมดนีัก 

สวนขอคนพบภายหลังจากเสร็จกจิกรรมฝกอบรมแตละเวทีและเขา

สูขั้นตอนการผลิตขาวปลอมดานสุขภาพ ซึ่งใชชองทางประสานงานผาน

แอปพลิเคช่ัน Line ก็พบวา นักศึกษาแตละสถาบันมีภารกิจการเรียนและ

กจิกรรมตาง ๆ คอนขางแนน โดยที่ผูอบรมในฐานะที่ปรึกษาและประสานงาน
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การผลติไมสามารถควบคุมได ทําใหตองติดตอและประสานกันอยางตอเนื่อง

เพื่อใหการผลติผลงานเปนไปตามเปาหมาย  

 

 

 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. คํานงึถงึความพรอมของสถาบันการศกึษาที่มารวมกจิกรรม 

2. ขอความรวมมือกับอาจารยที่ปรึกษาแตละสถาบันเขามาชวย

ควบคุมดูแลขั้นตอนการผลิตผลงานสกูปขาวปลอม ตั้งแตขั้นตอนการช้ีแจง

กตกิา เง่ือนไข และ Time Line การดําเนนิงาน 

3. ประสานสถาบันการศึกษาคัดเลือกกลุมนิสิตนักศึกษาหรือ

ผูเขารวมอบรมที่มีพื้นฐานใกลเคียงกัน เชน เคยผานการเรยีนวิชาการเขยีนขาว 

หรือการผลิตขาวโทรทัศนมาแลว จะทําใหการรวมกิจกรรมเลนเกม Fake 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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News Fighter  รวมทั้งการผลิตสกูปขาวตอตานขาวปลอมเปนไปอยางมี

ประสทิธภิาพ 

4. สามารถติดตอกับกลุมผูรวมกิจกรรมลวงหนา เพื่อสื่อสารดาน

ระเบียบกฎเกณฑและการเตรียมความพรอมดานอุปกรณที่จําเปน จะทําให

การรวมกจิกรรมมีความราบรื่นขึ้น 

5. ใชพื้นที่ฝกอบรมและที่พักเปนสถานที่เดียวกัน เพื่อบริหารจัดการ

เวลาไดอยางมีประสทิธภิาพ  

6. คัดเลือกหองที่มีความเหมาะสม ขนาดสัมพันธกับจํานวนผูรวม

อบรม และตรวจเช็คความพรอมดานอุปกรณอยางเขมงวด 

7. จํานวนผูเขารวมอบรมตองไมเกินเวทีละ 30 คน เพื่อสามารถ

ควบคุมและกระตุนความมีสวนรวมได 

8. หากจัดตอเนื่องแตละเวทีทุกภูมิภาค และภูมิหลัง รายละเอียด 

และขอจํากัดความรูรวมถึงประสบการณของผูเขาอบรมแตกตางกัน ควร

เริ่มตนจากเวทีที่ประเมินไดวามีความพรอมหรือมีคุณภาพมากที่สุดกอนเพื่อ

พัฒนาเครื่องมือหรอืเนื้อหาใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเหลื่อม

ล้ําในประโยชนที่ผูเขาอบรมจะไดรับ 
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ภาคผนวก 2
ประมวลภาพการเปิดโครงการ 
Fake News Fighter

การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างองค์ความรู้
และกลไกในการแก้ปัญหาข่าวปลอม
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พิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือภาคีเครือข่าย 17 สถาบัน 

โครงการ Fake News Fighter 

การสรางเครือขายเพื่อสรางองคความรู 

และกลไกในการแกปญหาขาวปลอม 
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การประกาศผลรางวัล การประกวด 

การผลิตคลิปวิดโีอขาวปลอมดานสุขภาพในทองถิ่น 
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รางวัล The Conqueror 
อัศวินผูพชิิต ไดคะแนนรวมสูงสุดทุกดาน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตปตตาน ี   เรื่อง วัคซนีกับฮาลาล 

 

  
 

รศ.ประไพพิศ มทุติาเจริญ รักษาการแทนในตาํแหน่ง คณบดีคณะวารสารศาสตร์
และสื�อสารมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ใหเ้กียรติ มอบรางวัล 
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รางวัล The Victor รางวัลเนื�อหาครบถ้วนสมบูรณ ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง บุหรี่ไฟฟา: ความจรงิที่ถูกซอน 
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ภาคผนวก 3 
 

ประมวลภาพการอบรม Fake News Fighter 
ภาคใต้ ภาคเหนอื ภาคอีสาน และภาคกลาง 
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ภาคผนวก 3
ประมวลภาพการอบรม  
Fake News Fighter

ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน 
และภาคกลาง
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ประวัติผู้เขียน 
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 
 

 หัวหนากลุมสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน  

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ  

สภาการสื่อมวลชนแหงชาต ิสมัยที่ 1  

 ผูผานการฝกอบรมโครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” 

(Training for the trainers)  (แมไก) สํานักงานการวิจัยแหงชาต ิ(วช.) 

ผลงานทางวิชาการ 

วิไลวรรณ จงวิไลเกษม และพรีพล อนุตรโสตถิ์. Fake News Fighter: การ

สรางเครอืขายเพื่อสรางองคความรูและกลไกในการแกปญหาขาว

ปลอม. กรุงเทพมหานคร: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค, 

2564. 
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ลดทอนอคตแิละความเกลยีดชังตอพื้นที่และผูคนในชายแดนใต. 

กรุงเทพมหานคร: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค, 2563. 

วิไลวรรณ จงวิไลเกษม และพัทธธรีา นาคอุไรรัตน. สื่อชายแดนใตใน

กระบวนการสันตภิาพ: การลดทอนอคตแิละความเกลยีดชังตอพื้นที่

และผูคนในชายแดนใต. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานการวจัิยแหงชาติ

และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2562. 

กุลทพิย ศาสตรรุจิ และวิไลวรรณ จงวิไลเกษม. การจัดการขอมูลขาวสารเชิง

ประเด็นสูสาธารณะในโครงการ การเต็มใจจายเพื่อพื้นที่ปาไมของชาว

กรุงเทพฯ. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

2560. 

ศรัณยธร ศศธินากรแกว และวิไลวรรณ จงวิไลเกษม. นสิติตดิดิน คิด เขยีน 

สรรสรางเพื่อสื่อชุมชน. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย, 2560. 

วิไลวรรณ จงวิไลเกษม. การเมืองของความทรงจําในสถานการณความรุนแรง

ในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2558. 

ยุบล เบ็ญจรงคกจิ, ศรัณยธร ศศธินากรแกว และวิไลวรรณ จงวิไลเกษม. 

รายงานผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปฏิรูปสื่อในความคิดเห็นของผู

ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีตอสื่อมวลชนไทย. กรุงเทพมหานคร: 

คณะนเิทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ทุนสํานักนายกรัฐมนตรี, 

2554 
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วิไลวรรณ  จงวิไลเกษม. จิตสํานกึสาธารณะ : อํานาจแหงเรื่องเลาบาน

ทรายขาว. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย, 2551.   

วิไลวรรณ  จงวิไลเกษม. อทิธพิลพาดหัวขาวการเมืองตอเสถยีรภาพรัฐบาล.

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย, 2549.   

วิไลวรรณ  จงวิไลเกษม. วิถชีีวิตและเครอืขายการสื่อสารเพื่อชุมชนเขมแข็ง

ของชาวเกาะเกร็ดและชาวนวนครในชวงวิกฤตและชวงปจจุบัน. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย, 2546.   

 
ความเชี�ยวชาญ 
ภูมิทัศนและนเิวศสื่อดานขาว สื่อกับการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อลดทอนอคติ

และความเกลยีดชังในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต  การตรวจสอบขอเท็จจริง

ในงานขาว (Fact-Checking) 

 
 
 
 
  

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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วิไลวรรณ จงวิไลเกษม. News Room Alert: การตรวจสอบขาวปลอมของหอง

ขาวไทย. กรุงเทพมหานคร: ทุนคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2564  

วิไลวรรณ จงวิไลเกษม. สื่อกับการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อสันตภิาพ:  การ

ลดทอนอคตแิละความเกลยีดชังตอพื้นที่และผูคนในชายแดนใต. 

กรุงเทพมหานคร: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค, 2563. 

วิไลวรรณ จงวิไลเกษม และพัทธธรีา นาคอุไรรัตน. สื่อชายแดนใตใน

กระบวนการสันตภิาพ: การลดทอนอคตแิละความเกลยีดชังตอพื้นที่

และผูคนในชายแดนใต. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2562. 

กุลทพิย ศาสตรรุจิ และวิไลวรรณ จงวิไลเกษม. การจัดการขอมูลขาวสารเชิง

ประเด็นสูสาธารณะในโครงการ การเต็มใจจายเพื่อพื้นที่ปาไมของชาว

กรุงเทพฯ. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

2560. 

ศรัณยธร ศศธินากรแกว และวิไลวรรณ จงวิไลเกษม. นสิติตดิดิน คิด เขยีน 

สรรสรางเพื่อสื่อชุมชน. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย, 2560. 

วิไลวรรณ จงวิไลเกษม. การเมืองของความทรงจําในสถานการณความรุนแรง

ในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2558. 

ยุบล เบ็ญจรงคกจิ, ศรัณยธร ศศธินากรแกว และวิไลวรรณ จงวิไลเกษม. 

รายงานผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปฏิรูปสื่อในความคิดเห็นของผู

ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีตอสื่อมวลชนไทย. กรุงเทพมหานคร: 

คณะนเิทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ทุนสํานักนายกรัฐมนตรี, 

2554 
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วิไลวรรณ  จงวิไลเกษม. จิตสํานกึสาธารณะ : อํานาจแหงเรื่องเลาบาน

ทรายขาว. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย, 2551.   

วิไลวรรณ  จงวิไลเกษม. อทิธพิลพาดหัวขาวการเมืองตอเสถยีรภาพรัฐบาล.

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย, 2549.   

วิไลวรรณ  จงวิไลเกษม. วิถชีีวิตและเครอืขายการสื่อสารเพื่อชุมชนเขมแข็ง

ของชาวเกาะเกร็ดและชาวนวนครในชวงวิกฤตและชวงปจจุบัน. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย, 2546.   

 
ความเชี�ยวชาญ 
ภูมิทัศนและนเิวศสื่อดานขาว สื่อกับการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อลดทอนอคติ

และความเกลยีดชังในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต  การตรวจสอบขอเท็จจริง

ในงานขาว (Fact-Checking) 

 
 
 
 
  

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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นายพีรพล อนตุรโสตถิ� 

ผูจัดการ ศูนยชัวรกอนแชร 
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

 
การศึกษา 

ประถมศกึษาและมัธยมศกึษาโรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีนวิทยาลัย  

แผนกวิทยาศาสตร-คณติศาสตร 

ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะมนุษยศาสตร ภาควิชาศลิป

นเิทศ สาขาวิชาเอกสื่อสารมวลชน วิชาโท วิทยาศาสตรคอมพวิเตอร 

 
ประสบการณ์การทาํงาน 

พ.ศ. 2544-2547  สํานักพมิพ ซัคเซสมีเดยี 

 - กองบรรณาธกิาร นติยสารไอท ีi-CLiCK Magazine 

 - กองบรรณาธกิาร หนังสอืพ็อกเก็ตบุก 

พ.ศ. 2548-ปจจุบัน  บรษัิท อสมท จํากัด (มหาชน) 

 - ผูสื่อขาว และผูเรยีบเรยีงขาว สํานักขาวไทย 

 - ผูสื่อขาว ประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 - ผูสื่อขาว ประจํากระทรวงศกึษาธกิาร 
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 - ผูสื่อขาว กองขาวไอทแีละนวัตกรรม 

 - ผูดําเนนิรายการวิทยุไอท ีIT 100.5, MCOT DOT  

  NET, IN ON AT ทางคลื่นขาว FM100.5MHz 

 - ผูประกาศขาว ชอง 9 โมเดรินไนนทวีี  

  (ขาวเที่ยง ขาวตนช่ัวโมง) 

 - ผูดําเนนิรายการ คอลัมน MCOT DOT NET  

  ในรายการ คุยโขมงขาวเชา 

 - ผูผลติและผูดําเนนิรายการ “ชัวรกอนแชร” 

 - ผูจัดการศูนยชัวรกอนแชร สํานักขาวไทย อสมท  

  
ประสบการณแ์ละผลงานอื�น ๆ 

พ.ศ. 2543 ผูแปลหนังสอืคูมือคอมพิวเตอร Access 2000 Pocket 

Guide (สํานักพมิพ เอ.อาร) 

พ.ศ. 2546  ผูแตงหนังสอื คูมือผูซื้อ ผูใช และผูสนใจโนตบุก  

ฉบับสมบูรณ (สํานักพมิพซัคเซสมีเดยี) 

พ.ศ. 2547  อาสาสมัครชวยเหลอืผูประสบภัยคลื่นสนึามิ  

จังหวัดพังงา 

 
รางวัล และ ผลงาน ด้านสื�อสารมวลชน และงานการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

พ.ศ. 2558 รางวัลชอสะอาด ประจําป 2558 ของ คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ(ป.ป.ช.)  

จาก รายงานขาว “ขบวนการลักทรัพย สจล.” 

พ.ศ. 2559 รางวัลพนักงานดเีดน ของ บมจ.อสมท 

 รางวัลขาวดจิิทัลยอดเยี่ยมแหงป 2559 ของ 

สมาคมผูผลติขาวออนไลน จาก ขาว “ชัวรกอนแชร : 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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นายพีรพล อนตุรโสตถิ� 

ผูจัดการ ศูนยชัวรกอนแชร 
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

 
การศึกษา 

ประถมศกึษาและมัธยมศกึษาโรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีนวิทยาลัย  

แผนกวิทยาศาสตร-คณติศาสตร 

ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะมนุษยศาสตร ภาควิชาศลิป

นเิทศ สาขาวิชาเอกสื่อสารมวลชน วิชาโท วิทยาศาสตรคอมพวิเตอร 

 
ประสบการณ์การทาํงาน 

พ.ศ. 2544-2547  สํานักพมิพ ซัคเซสมีเดยี 

 - กองบรรณาธกิาร นติยสารไอท ีi-CLiCK Magazine 

 - กองบรรณาธกิาร หนังสอืพ็อกเก็ตบุก 

พ.ศ. 2548-ปจจุบัน  บรษัิท อสมท จํากัด (มหาชน) 

 - ผูสื่อขาว และผูเรยีบเรยีงขาว สํานักขาวไทย 

 - ผูสื่อขาว ประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 - ผูสื่อขาว ประจํากระทรวงศกึษาธกิาร 
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 - ผูสื่อขาว กองขาวไอทแีละนวัตกรรม 

 - ผูดําเนนิรายการวิทยุไอท ีIT 100.5, MCOT DOT  

  NET, IN ON AT ทางคลื่นขาว FM100.5MHz 

 - ผูประกาศขาว ชอง 9 โมเดรินไนนทวีี  

  (ขาวเที่ยง ขาวตนช่ัวโมง) 

 - ผูดําเนนิรายการ คอลัมน MCOT DOT NET  

  ในรายการ คุยโขมงขาวเชา 

 - ผูผลติและผูดําเนนิรายการ “ชัวรกอนแชร” 

 - ผูจัดการศูนยชัวรกอนแชร สํานักขาวไทย อสมท  

  
ประสบการณแ์ละผลงานอื�น ๆ 

พ.ศ. 2543 ผูแปลหนังสอืคูมือคอมพิวเตอร Access 2000 Pocket 

Guide (สํานักพมิพ เอ.อาร) 

พ.ศ. 2546  ผูแตงหนังสอื คูมือผูซื้อ ผูใช และผูสนใจโนตบุก  

ฉบับสมบูรณ (สํานักพมิพซัคเซสมีเดยี) 

พ.ศ. 2547  อาสาสมัครชวยเหลอืผูประสบภัยคลื่นสนึามิ  

จังหวัดพังงา 

 
รางวัล และ ผลงาน ด้านสื�อสารมวลชน และงานการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

พ.ศ. 2558 รางวัลชอสะอาด ประจําป 2558 ของ คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ(ป.ป.ช.)  

จาก รายงานขาว “ขบวนการลักทรัพย สจล.” 

พ.ศ. 2559 รางวัลพนักงานดเีดน ของ บมจ.อสมท 

 รางวัลขาวดจิิทัลยอดเยี่ยมแหงป 2559 ของ 

สมาคมผูผลติขาวออนไลน จาก ขาว “ชัวรกอนแชร : 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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แฉเว็บปลอม” เปดเบื้องหลังการสรางเว็บปลอมและ

ขาวปลอม 

พ.ศ. 2560  รางวัล พนักงานดเีดน ของ บมจ.อสมท 

 รางวัลโลยกยองการเปนสื่อปลอดภยัและสรางสรรค 

ของ คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

แหงชาต ิ

 รางวัลเกยีรตบัิตรยกยองสื่อปลอดภยัและสรางสรรค 

ของ กระทรวงวัฒนธรรม 

 รางวัลเกยีรตบัิตรการนําเสนอผลงาน จากมูลนธิิ

สงเสรมิทคิีวเอ็มในประเทศไทย จากการไดรับคัดเลอืก

ใหนําเสนอบทความ เรื่อง “กระบวนการผลติรายการ 

ชัวรกอนแชร” และ “กลไกการจัดการศูนยชัวรกอน

แชร” 

พ.ศ. 2561 รางวัลมายามหาชน ผูประกาศชายยอดเยีย่มแหงป 

2561 ของ นติยสารมายาแชนแนล 

 รางวัลชมเชย ประเภทสื่อดัง้เดมิ สาขานวัตกรรมสื่อที่

ขับเคลื่อนดวยขอมูล ในการประกวดรางวัลนวัตกรรม

สื่อ Media Innovation Awards ประจําป 2561 ของ 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ(องคการมหาชน) 

 รางวัลขาวดจิิทัลยอดเยี่ยมประจําป 2561 ประเภทขาว

ออนไลนที่นําเสนอในรูปแบบคลปิวิดโีอยอดเยี่ยม ของ 

สมาคมผูผลติขาวออนไลน จาก ขาว “ชัวรกอนแชร : 

มันหมูเปนอาหารสุขภาพอันดับ 8 ของโลก จรงิหรอื?” 
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 รางวัลทวีีสขีาว ประเภทรายการสงเสรมิการศกึษาหรอื

เทคโนโลยดีเีดน จากงานประกาศรางวัลทวีีสขีาว ครัง้ที่ 

1 จัดโดย มูลนธิจํิานง รังสกิุล 

 โครงการGoogle News Initiative YouTube Innovation 

Funding 2019 ไดรับคัดเลอืกใหเขารวมโครงการเพื่อ

พัฒนานวัตกรรมดานสื่อวิดโีอบน YouTube 

พ.ศ. 2562 หนังสอื คูมือภาคปฏิบัต ินักตรวจสอบขอเท็จจริง (Fact-Check 

in Action) รวมแตงหนังสอืคูมือกับ ดร.เจษฎา ศาลา

ทอง อาจารยประจําคณะนเิทศศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

 โครงการ นักสบืสายชัวร ศูนยชัวรกอนแชรเยาวชน 

 โครงการเพื่อสรางความรูเทาทันขาวปลอมขอมูลเท็จใน

กลุมเยาวชน ภายใตการสนับสนุนของ กองทุนพัฒนา

สื่อปลอดภัยและสรางสรรค 

พ.ศ. 2563 รางวัล รางวัลพระราชทาน “เทพทอง” ประเภท “นักโทรทัศน

ดเีดน” ประจําป 2562 โครงการ Fake News Fighter 

กลไกการตรวจสอบขอเท็จจรงิในหองขาวดจิิทัล 

รวมกับ คณะวารสารศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภายใตการสนับสนุนของ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค ออกแบบ

หลักสูตรและเกมจําลองสถานการณหองขาวออนไลน 

เพื่อใหเกดิการฝกฝนเตรยีมพรอมบุคลากร

สื่อสารมวลชนในการจัดการกับสถานการณขาวปลอม

ขอมูลเท็จ 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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 โครงการ COFACT Thailand รวมเปนผูฝกอบรมและ

คณะทํางานของโครงการ COFACT Thailand 

 โครงการ ชัวรกอนแชร Trusted Membership ไดรับ

คัดเลอืกเปน 1 ใน 20 โครงการจากท่ัวโลก ของ 

Google News Initiative YouTube Sustainability Lab 

2021 

พ.ศ. 2564 รางวัลสื่อสรางสรรคคุณธรรม อวอรด ป 2563 

ประเภทรายการโทรทัศน โครงการ SureVac ชุดเนื้อหา

เพื่อเสรมิภูมิคุมกันขาวปลอมเรื่องวัคซนีโควิด-19 

 โครงการ รเิริ่มใหมภายใตภารกจิของ ศูนยชัวรกอน

แชร 

 โครงการ นักสบืสายชัวร x ศูนยชัวรกอนแชรเยาวชน 

 โครงการเพื่อสรางความรูเทาทันขาวปลอมขอมูลเท็จใน

กลุมเยาวชนและผูสูงอายุ ภายใตการสนับสนุนของ 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 

 
ผลงานด้านการผลิตเนื�อหาและการดําเนินงาน “ชัวร์ก่อนแชร์” 

มิถุนายน 2564 นายพรีพล และศูนยชัวรกอนแชร ผลติเนื้อหาเพื่อตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิเรื่องที่แชรกันบนโซเชียลมาแลวจํานวนมาก ไดแก วิดโีอ 

มากกวา 1,800 ตอน อนิโฟกราฟก มากกวา 1,000 ช้ิน สื่อประเภท

เสยีง มากกวา 500 ตอน บทความสัน้ มากกวา 100 เรื่อง หนังสอื

อเิล็กทรอนกิส 4 เลม  

ขณะที่สื่อสังคมออนไลนของ ศูนยชัวรกอนแชร มีประชาชนเขาถงึ 

 YouTube มีรับชมรวมกวา 100 ลานครัง้ มีผูตดิตามกวา 

195,000 ราย 
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 LINE มีผูตดิตามมากกวา 5 หม่ืนราย 

 Facebook มีผูตดิตามมากกวา 2 แสนราย 

 Twitter มีผูตดิตามมากกวา 3 หม่ืนราย 

 TikTok มีผูตดิตามมากกวา 8 แสนราย 

 
 
  

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

280



280 
 

 โครงการ COFACT Thailand รวมเปนผูฝกอบรมและ

คณะทํางานของโครงการ COFACT Thailand 

 โครงการ ชัวรกอนแชร Trusted Membership ไดรับ

คัดเลอืกเปน 1 ใน 20 โครงการจากท่ัวโลก ของ 

Google News Initiative YouTube Sustainability Lab 

2021 

พ.ศ. 2564 รางวัลสื่อสรางสรรคคุณธรรม อวอรด ป 2563 

ประเภทรายการโทรทัศน โครงการ SureVac ชุดเนื้อหา

เพื่อเสรมิภูมิคุมกันขาวปลอมเรื่องวัคซนีโควิด-19 

 โครงการ รเิริ่มใหมภายใตภารกจิของ ศูนยชัวรกอน

แชร 

 โครงการ นักสบืสายชัวร x ศูนยชัวรกอนแชรเยาวชน 

 โครงการเพื่อสรางความรูเทาทันขาวปลอมขอมูลเท็จใน

กลุมเยาวชนและผูสูงอายุ ภายใตการสนับสนุนของ 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 

 
ผลงานด้านการผลิตเนื�อหาและการดําเนินงาน “ชัวร์ก่อนแชร์” 

มิถุนายน 2564 นายพรีพล และศูนยชัวรกอนแชร ผลติเนื้อหาเพื่อตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิเรื่องที่แชรกันบนโซเชียลมาแลวจํานวนมาก ไดแก วดิโีอ 

มากกวา 1,800 ตอน อนิโฟกราฟก มากกวา 1,000 ช้ิน สื่อประเภท

เสยีง มากกวา 500 ตอน บทความสัน้ มากกวา 100 เรื่อง หนังสอื

อเิล็กทรอนกิส 4 เลม  

ขณะที่สื่อสังคมออนไลนของ ศูนยชัวรกอนแชร มีประชาชนเขาถงึ 

 YouTube มีรับชมรวมกวา 100 ลานครัง้ มีผูตดิตามกวา 

195,000 ราย 

 

281 
 

 LINE มีผูตดิตามมากกวา 5 หม่ืนราย 

 Facebook มีผูตดิตามมากกวา 2 แสนราย 

 Twitter มีผูตดิตามมากกวา 3 หม่ืนราย 

 TikTok มีผูตดิตามมากกวา 8 แสนราย 
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กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

281



282 
 

 
 

นายณรรธราวธุ  เมืองสุข 

 

กรรมการผูจัดการ บรษัิทพลอยพมิใจ จํากัด 

โปรดวิเซอรรายการสารคด ี“เช่ือมใจใต” สถานโีทรทัศน ทเีอ็นเอ็น 

ผูประสานงาน สมาพันธสื่อไทยเพื่อประชาธปิไตย (DemAll) 

 
ผลงานวิชาชีพ  

 ผูสื่อขาวศูนยขาวอศิรา โตะขาวภาคใต สมาคมนักขาว

นักหนังสอืพมิพแหงประเทศไทย, 2548 ผูเขยีนรวมหนังสอืสนามขาว

สแีดง ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (DSW), 2550 

 ผูเขยีนหนังสอืสารคด ีเปนเขาและเปนแขก, 2552 

 ผูสื่อขาว โพสตทวีี, 2554-2556 

 ผูชวยบรรณาธกิารไทยพบีเีอสออนไลน, 2556 

 บรรณาธกิารโพสตทวีี, 2559  

 ผูเขยีนบทและโปรดวิเซอรรายการสารคด ีขาวดังขามเวลา สํานัก

ขาวไทย อสมท, 2560-2562 
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ความเชี�ยวชาญ 

การผลติขาวและสารคด ีการรายขาวในสถานการณความขัดแยง การผลติสื่อ

เพื่อสังคมมุงลดทอนอคตแิละความเกลยีดชัง 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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ผูประสานงาน สมาพันธสื่อไทยเพื่อประชาธปิไตย (DemAll) 

 
ผลงานวิชาชีพ  

 ผูสื่อขาวศูนยขาวอศิรา โตะขาวภาคใต สมาคมนักขาว

นักหนังสอืพมิพแหงประเทศไทย, 2548 ผูเขยีนรวมหนังสอืสนามขาว

สแีดง ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (DSW), 2550 

 ผูเขยีนหนังสอืสารคด ีเปนเขาและเปนแขก, 2552 

 ผูสื่อขาว โพสตทวีี, 2554-2556 

 ผูชวยบรรณาธกิารไทยพบีเีอสออนไลน, 2556 

 บรรณาธกิารโพสตทวีี, 2559  

 ผูเขยีนบทและโปรดวิเซอรรายการสารคด ีขาวดังขามเวลา สํานัก

ขาวไทย อสมท, 2560-2562 
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ความเชี�ยวชาญ 

การผลติขาวและสารคด ีการรายขาวในสถานการณความขัดแยง การผลติสื่อ

เพื่อสังคมมุงลดทอนอคตแิละความเกลยีดชัง 

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล

Fake News Fighter 
กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องข่าวโทรทัศน์และส่ือดิจิทัล
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