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บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้จะพูดถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของข่าวปลอมหรือข้อมูล
ปลอม (เรียกรวมๆ ว่า Fake News) เพื่อให้เห็นผลกระทบและรูปแบบที่หลากหลายของปัญหานี้
ผู้เขียนจะพิจารณากรณีการใช้ข่าวปลอมทางการเมือง ที่สร้างผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทั้งโดยกลุ่มที่มีการจัดตั้งจากรัสเซีย และโดยผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตในการ
เลือกตั้งวุฒิสมาชิกที่รัฐอลาบามา รวมทั้งการเกิดข่าวปลอมทางการเมืองในประเทศไทยอีกด้วย
แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลระบุว่าข่าวปลอมส่งผลกระทบมากขนาดเปลี่ยนแปลงผลการ
เลือกตั้งหรือไม่ แต่ผลกระทบด้านลบอื่นๆ ของข่าวปลอมต่อการรับรู้และแสดงความคิดเห็นของคน
ในสังคมนั้นค่อนข้างชัดเจน การตระหนักถึงผลกระทบของข่าวปลอมที่เผยแพร่บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในวงกว้าง น่าจะเริ่มจากการเลือกตั้งประธานาธิปดีในปี 2016 ที่ผ่านมา มีการพบการใช้
ข่าวปลอมผ่านทางเครือข่ายสังคมทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ รวมไปถึงอินสตาแกรม เพื่อบิดเบือนผลการ
เลือกตั้ง มีการสร้างเครือข่ายข่าวปลอมที่ประกอบด้วยโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ จากนั้นมีการใช้ผู้ใช้
ปลอมที่เป็นบอท ในการทาให้ข่าวดังกล่าวแพร่กระจายบนเครือข่ายสังคม ข่าวปลอมดังกล่าวมี
หลายรูปแบบ
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ปัญหา “ข่าวปลอม” หรือ (Fake news) ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ เพราะได้สร้างผลกระทบต่อสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพ
ในการแสดงออกของประชาชน โดยภาครัฐและเอกชนมีหน้าที่ในการประกันสิทธิเสรีภาพดังกล่าว
ทั้งในรูปแบบมาตรการทางเทคนิคและทางกฎหมาย ทั้งนี้รัฐควรเลือกระบบการกากับควบคุมข่าว
ปลอมหรือกลไกที่เหมาะสม ในการตรวจสอบแหล่งที่มาและกรองเนื้อหาข่าวที่แม่นย าให้แก่
ประชาชน
คำสำคัญ: ข่าวปลอม, สื่อสังคมออนไลน์, มาตรการ, อินเทอร์เน็ต

Abstract
This paper discusses problems of widespread of fake news or information
(collectively referred to as “fake news) to visualize their different forms and
consequences. The author take into account use of political fake news to influence
elections in the United States by a group established in Russia and by Democrat
supporters in senate election in State of Alabama, as well as the emergence of
political fake news in Thailand.
Although there is no indication as to whether effects of fake news are indeed
drastic to the point where it successfully influences an election result, it is somewhat
evident that they influence public perception and opinion. Awareness of widespread
effects of fake news on social media platforms presumably began during 2016
presidential election of the United States. It is found that fake news has been widely
used on social media platforms such as Facebook, Twitter, as well as Instagram, in an
attempt to influence political election. Networks of fake news are established with
propagandas, which are promoted later by fake account users or bots created on
platforms. Fake news comes in many forms.
Problems of fake news are deemed to threaten democracy and human
rights, as they affect rights to be informed of news and freedom of expression. Both
of public and private sectors are responsible for guarantee of these rights and
freedom in form of technical and legal measures. The government should choose
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appropriate system to regulate and control fake news, or mechanism to investigate
news source and screen news materials for the public.
Key words: Fake News, Social Media Platform, Measure, Internet

1. บทนำ
“ข่าวปลอม” ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคอินเทอร์เน็ต ก่อนหน้าการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี
1789 กลุ่มการเมืองต่างๆ ก็ใช้ใบปลิวปล่อยข่าวลือเรื่อง ฐานะการเงินที่ใกล้ล้มละลายของรัฐบาล
ฝรั่งเศสในเวลานั้น ข่าวปลอมนั้นถูกใช้มายาวนานในสงครามหรือเกมความขัดแย้งในแต่ละยุคสมัย1
ทว่านับตั้งแต่ในยุคอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นต้นทาง
สาคัญของสารสนเทศ ทาให้คนทั่วไปสามารถสร้าง บริโภค และแชร์ข้อมูล งานผลิตเนื้อหาจึงไม่ได้
ถูกจากัดจาเพาะหนังสือพิมพ์หรือสานักข่าวที่เป็นทางการอีกต่อไป แต่ในอีกด้านหนึ่งการที่ทุกคน
ต่างก็สามารถเป็นผู้สร้างข่าวไวรัลทางทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กได้ ซึ่งอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียทา
ให้ข่าวปลอมมีพลังฟื้นตัวกลับมาใหม่ และท าให้ข้อมูลหรือข่าวสารต่างๆ แพร่กระจายได้อย่าง
รวดเร็วมากขึ้นกว่าในอดีต2
โลกออนไลน์ท าลายเส้นบางๆ ของหน้ากระดาษและเวลาออกอากาศลง ทุกคนสามารถ
น าเสนอเรื่องราวหรือเนื้อหาได้โดยไม่มีจ านวนหน้ากระดาษมาจ ากัด และไม่จ าเป็นต้องมีบัตร
สื่อมวลชน โดยสังคมจะเป็นผู้ตัดสินว่าเนื้อหาที่คุณนาเสนอควรค่าแก่การอ่านหรือไม่ แต่สภาวะที่
เกือบจะไร้การกากับดูแลบนโลกอินเตอร์เน็ต ก็นาพามาซึ่งปัญหาข่าวปลอม (Fake News) คาศัพท์
น้องใหม่ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2016 ที่
ผ่านมา ซึ่งชัยชนะในการเลือกต้ั งคร้ังนี้เป็นของโดนัลด์ ทรัมป์ ฝ่ายผู้สนับสนุนทรัมป์สร้างข่าว
ปลอมขึ้นมาเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้อย่างฮิลลารี คลินตัน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ข่าวหน้าใหม่ที่อาจไม่มี
ชื ่ อเสี ยงมากนั ก และถู กน าไปเผยแพร่ ต ่ อเพื ่ อกระจายในแพลตฟอร์ มต่ างๆอย่ างรวดเร็ ว
ตัวอย่างเช่น ข่าวปลอมฮิลลารี คลินตัน ให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้าย ไปจนถึงโดนัล ทรัมป์ ได้
รับคายกย่องจากพระสันตะปาปาที่กรุงโรม เพื่อชักจูงให้ผู้นับถือศาสนาที่เคร่งครัดให้เลือกทรัมป์
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ปรีดี บุญซื่อ, “โลกยุคหลังความจริง (Post- Truth) อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของข่าวปลอม (Fake
News),” thaipublica, สืบค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562, https://thaipublica.org/2018/07/pridi107/
2 เรื่องเดียวกัน.
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ซึ่งท าให้ทรัมป์ได้รับชัยชนะแบบเหนือความคาดหมาย อีกทั้งยังเป็นค าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์
ทรัมป์ ของสหรัฐฯ นิยมใช้นิยามการรายงานข่าวเชิงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและสื่อมวลชน3
จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลให้ปัญหาข่าวปลอมสร้างความตื่นตระหนกให้แก่รัฐบาลใน
หลายๆ ประเทศ ซึ่งทาให้คาว่า “ข่าวปลอม” กาลังถูกตีความและเป็นเครื่องมือสาหรับรัฐบาลชาติ
เอเชียหลายประเทศ เพื่อกวาดล้างข่าวด้านลบต่อรัฐบาล ถึงขั้นออกเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษ
รุนแรง ภายใต้เหตุผลถึงความมั่นคงของชาติ4
นอกจากปัญหาข่าวปลอมในต่างประเทศนั้น ในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากข่าว
ปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์อยู่มากมายเช่นกัน โดยพบว่าในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา มีการเผยแพร่
ข่าวปลอมในประเทศไทย และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมาก บางครั้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความ
อ่อนไหวและไม่ใช่เรื่องจริง ซึ่งช่องทางการเผยแพร่ข่าวปลอมในไทยมักใช้เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อิ นสตา
แกรม ยูทูบ และไลน์ เป็นต้น มีรูปแบบตั้งแต่การสร้างเว็บไซต์ปลอมและการเลียนแบบเว็บไซต์
สานักข่าวชื่อดัง รวมถึงการสร้างเพจเลียนแบบเพจของสานักข่าว ซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการ
เผยแพร่ของข่าวปลอมในกรณีดังกล่าว ทาให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเว็บไซต์หรือเพจของสานักข่าวที่
ใช้ชื่อทาการลอกเลียนเป็นของเว็บไซต์หรือเพจสานักข่าวนั้นจริง ยกตัวอย่างในประเทศไทย กรณี
ผู้เสียหายร้องข่าวสดออนไลน์ ถูกเว็บไซต์ปลอมน าภาพไปใช้และเขียนข่าวจนท าให้เกิดความ
เสียหาย ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นมีการใช้ชื่อคล้ายกับข่าวสดออนไลน์ จึงทาให้คนเชื่อถือและส่งต่อ
ข่าวไปอย่างรวดเร็ว5
ในประเทศไทยมีข่าวปลอมตั้งแต่เรื่องทั่วไป เช่น ข่าวเสียดสีล้อเลียน คลิกเบท (Click
bait) (การใช้คาหรือรูปภาพพาดหัวที่ทาให้ดูชวนสงสัยใคร่รู้ หรือจูงใจให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป
คลิกเข้าไปอ่านแต่เมื่อมีการคลิกเข้าไปแล้วปรากฎว่าลิงค์นั้นจะมีการลิ้งไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่ไม่
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อิสริยะ ไพรีพา่ ยฤทธิ์, “Fake News ข่าวปลอมปัญหาใหญ่ของโลกอินเทอร์เน็ต,” Okmdblog,. สืบค้นเมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2562, http://www. okmd.tv/blogs/all-things-digital/fake-news
4 Springnews, “กฎหมายต้านข่าวปลอมอาเซียน อาวุธริดรอนความจริง,” Springnews, สืบค้นเมื่อวันที
16 กันยายน 2562, https://www.springnews.co.th/global/241552
5 ข่าวสด, “เว็บไซต์ปลอม อ้างข่าวสด นาภาพหนุุ่มประกอบข่าวทาเสื่อมเสีย,” ข่าวสด, สืบค้นเมื่อวันที่ 22
เมษายน 2563, https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_378761
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เกี่ยวข้องกับรูปภาพ) แต่โดยส่วนใหญ่มักเป็นข้อมูลเรื่องสุขภาพ ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรค การดูแล
รักษาสุขภาพต่างๆ และมักได้รับการส่งต่อเผยแพร่ไปในวงกว้าง6
นอกจากข่าวปลอมเรื่องสุขภาพแล้ว ยังมีแนวโน้มการเผยแพร่ข่าวปลอมในด้านอื่นๆ
ที่มากขึ้นเช่นกัน อาทิเช่น การเมือง เนื่องจากประเทศไทยมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองมา
นานหลายปี การสร้างข่าวปลอมเพื่อใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายตรงข้ามเกิดขึ้นมานานและการใช้ช่องทาง
ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวท าได้ยาก (เช่น การคัดลอกข่าวแล้วส่งต่อผ่าน Application Line
แทนการส่งลิงก์เพื่อไปอ่านยังเว็บไซต์ต้นฉบับ หรือการบันทึกภาพเนื้อหาจาก Facebook หรือ
Twitter มาเผยแพร่ต่อใน Application Line) ก็ยิ่งทาให้ข่าวปลอมมีจานวนมากยิ่งขึ้น7 ตามข้อมูล
ของศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งได้มีโครงการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาข่าวปลอม (Fake News) โดย
เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยพบเห็นข่าวปลอม ร้อยละ 65.1 และเคยตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่คิดว่าเป็น
ข่าวปลอม ร้อยละ 56.2 สื่อที่พบเห็นข่าวปลอม คือ สื่อ Facebook เป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ 54.2
อันดับสองคือมีคนเล่าให้ฟัง ร้อยละ 13.9 และอันดับสามคือผ่านสื่อ Line ร้อยละ 12.7
นอกจากนี้ผลส ารวจยังปรากฎว่า พบเห็นข่าวปลอมมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง
การเมืองเป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ 27.6 อันดับสองคือประเด็นเรื่องหลอกขายสินค้า ร้อยละ 23.2
อันดับสามคือประเด็นเรื่องสุขภาพ ร้อยละ 19.1 อันดับ ที่สี่คือประเด็นเรื่องดาราร้อยละ 17.8
อันดับที่ห้าคือประเด็นเรื่องภัยพิบัติ ร้อยละ 8.7 และอันดับสุดท้ายคือประเด็นเรื่องศาสนา ร้อยละ
3.6 ซึ่งในการเลือกตั้งของประเทศไทยในปี 2562 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากให้ภาครัฐมี
มาตรการในการป้องกันและปราบปราบข่าวปลอม (Fake News) ร้อยละ 76.68
6

นันทิกา หนูสม, “ลักษณะของข่าวปลอมในประเทศไทยและระดับความรู้เท่าทันข่าวปลอมบนเฟซบุ๊กของ
ผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานคร.” (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2560)
7 Praornpit Katchwattana, “อยู่รอดปลอดภัยจากการเสพ & แชร์ ‘ข่าวปลอม (Fake News)’ บนโลก
ออนไลน์ ด้วยเคล็ดลับรู้ก่อนแชร์,”Salika, สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562,
https://www.salika.co/2019/01/20/howto-be-safe-from-fake-news/
8 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา, “คนกทมคิดว่าข่าวปลอมจะทาให้เกิดความ
เข้าใจผิดและนาไปสูค่ วามขัดแย้ง”บ้านสมเด็จโพลล์, สืบค้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563,
http://research.bsru.ac.th/2020/คน-กทม-คิดว่าข่าวปลอมจะท//
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ในช่วงใกล้เลือกตั้งนั้นท าให้ Fake News มีบทบาทในด้านการเมืองมากยิ่งขึ้น การ
นาเสนอข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับการเมือง การสร้างข่าวปลอมเพื่อผลประโยชน์บางอย่างแก่ตัว
ผู้ผลิต อาทิเช่น ข่าวปลอมของพล.อ.ประยุทธ์ ได้ใช้อานาจตาม ม.44 ตัดสิทธิ์การเป็นแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ9 และข่าวปลอมที่สร้างขึ้นเพื่อโจมตีธนาธรหัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่10 เป็นต้น
จากปัญหาข่าวปลอมทางการเมือง (Fake News) ที่มีการสร้างและเผยแพร่บนสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยมีเจตนาจะบิดเบือนและโจมตีบุคคล กลุ่มคนหรือองค์กร รวมทั้งหวังผลทางการเมือง
ซึ่งผลกระทบของข่าวปลอมอาจส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในสังคม อย่างที่เกิดขึ้น
ในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในปี 2016 จึงเป็นเหตุให้ภาครัฐควรตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะนาไปสู่แนวทางการแก้ไขของภาครัฐว่าควรมีมาตรการทางกฎหมายอย่างไร
ในการควบคุมข่าวปลอมทางการเมืองบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างถูกต้องกับเสรีภาพในการแสดงออกอย่างหลากหลาย

2. ความหมายของข่าวปลอม
ในปัจจุบันยังไม่มีนิยามความหมายของข่าวปลอม (Fake news) ซึ่งยอมรับเป็นการ
ทั่วไปร่วมกันและมีการให้นิยามความหมายไว้ ดังนี้
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ให้นิยาม “ข่าวปลอม หมายถึง ข้อมูล
ชุดหนึ่งที่ทาขึ้นมาโดยมีเจตนาจะบิดเบือนและโจมตีบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร และบางครั้งข่าว
ปลอมหมายความรวมถึงการเขียนข่าวเชิงลบ การโฆษณาชวนเชือ่ ทางการเมือง และรูปแบบโฆษณา
ที่ชวนให้เข้าใจผิดจากทัศนคติของผู้รับสาร รวมถึงการรายงานข่าวในรูปแบบเสียดสีและมีการใส่
ข้อมูลที่ผิดโดยเจตนาโจมตีทางไซเบอร์ เมื่อนิยามอย่างแคบ ข่าวปลอมเป็ นข่าวที่ถูกสร้างขึ้นใน
รายงานข่าว ซึ่งรวมถึงสานักข่าว ข่าวการเมือง รวมถึงบริษัทผู้ผลิตแพลตฟอรม์”11
9

Workpoint News, “ข่าวปลอมและข่าวลือระบาดในโลกออนไลน์ไทย ช่วงใกล้เลือกตั้ง,”Workpoint,
สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562, https://workpointnews.com/2019/02/15/ข่าวปลอมและข่าวลือระบา/
10 Workpoint News, “อนาคตใหม่” ชี้มีการทาข่าวปลอมหวังโจมตี “ธนาธร,”Workpoint, สืบค้นเมื่อวันที่
12 กันยายน 2562,: https://workpointnews.com/2019/03/05/อนาคตใหม่-ชี้มีการทาข่/
11 European Commission, “Background Note for the Attention of The Cabinet of The
President of The European Commission Jean-Claude Juncker ‘Fake news,”Asktheeu, Accessed April
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ขาวปลอมเป็นประเภทของการหลอกลวงหรือการกระจายข้อมูลที่ไม่ถูกตองหรือข้อมูลที่
เป็นเท็จ โดยใชสื่อสิ่งพิมพแบบดั้งเดิมหรือสื่อกระจายเสียงหรือผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้มี
คุณสมบัติเป็นขาวปลอม เรื่องราวจะต้องมีการเขียนและตีพิมพโดยมีเจตนาที่จะทาให้เข้าใจผิด
เพื่อให้ได้รับผลทางการเงินหรือทางการเมือง12
ข่าวปลอม หมายถึง ข่าวที่มีข้อมูลไม่เป็นจริง อาจปลอมบางส่วนหรือทั้งหมด เช่น ข่าวที่
ปลอมเนื้อหา รูปภาพ ทั้งนี้การเผยแพร่ของข่าวปลอม มี 2 รูปแบบ คือ การเผยแพร่ข่าวปลอมที่
ไม่ได้ตั้งใจ หรือส่งต่อข้อมูลโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และการเผยแพร่ข่าวปลอมโดยมีผลประโยชน์ เช่น
เพื่อสร้างรายได้จากการโฆษณา เพื่อต้องการสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่ง ฝ่ายตรงข้ามทั้งด้าน
การเมืองหรือการแข่งขันด้านธุรกิจ13
โดยสรุป ข่าวปลอม หรือ fake news หมายถึง ข่าวที่มีเนื้อหาเป็นเท็จ เรื่องราวนั้นถูก
ประดิษฐ์ขึ้นโดยไม่มีข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาหรือคาพูด ข่าวปลอมบางข่าวอาจมี
ข้อมูลส่วนที่สามารถตรวจสอบได้แต่อาจมีข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ อมีเจตนาบิดเบือนไปจาก
ข้อเท็จจริงเดิม ซึ่งนาเสนอในสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ
สาหรับลักษณะของข่าวปลอม (Fake News) นั้น Claire Wardle ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ตรวจสอบเนื้อหาจากองค์กรต่อต้านข่าวปลอมอย่าง First Draft News ร่วมกับผู้ให้บริการ Social
Media และ Content กว่า 30 ราย ได้ให้ค านิยามรูปแบบของข่าวปลอมไว้ อย่างน่าสนใจ โดย
ทาการศึกษาจากข่าวปลอมบนโลกออนไลน์ในช่วงการเลือกตั้งปี 2016 ที่จุดประเด็ นเรื่อง Fake
News ขึ้นมา ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ดังต่อไปนี้14

19, 2019, https://www.asktheeu.org/en/request/3724/response/13625/attach/5/Annex%201.pdf
12 The European Association for Viewers Interests. “Infographic : Beyond Fake News – 10
Types of Misleading News.” Eavi, Accessed April 19, 2019, https://eavi.eu/beyond- fake-news-10types-misleading-info/.
13 Barbara Alvarez, “Public Libraries in the Age of Fake News,” Publiclibrariesonline,
Accessed April 19, 2019, http://publiclibrariesonline.org/2017/01/feature-public-libraries-in-the-age-offake-news/
14 Nutnon, “รู้จักกับ Fake News ทั้ง 7 รูปแบบ ที่เราเจอกันทุกวันบน facebook,twitter,” rainmaker,
สืบค้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563, https://www.rainmaker.in.th/7-type-of-fake-news/
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1. Satire or Parody (เสียดสี หรือล้อเลียน) คือ การสร้างเนื้อหาล้อเลียน โดยมากมักทา
ขึ้นมาเพื่อความตลกขบขันหรือเสียดสีสังคม ไม่มีเจตนาให้คนหลงเชื่อหรือสร้างเข้าใจผิด ไม่ต้องใช้
วิจารณญาณหรือประสบการณ์มาก็จะสามารถแยกแยะออกได้ เช่น เพจข่าวปด
2. False Connection (เชื่อมโยงมั่ว) คือ การสร้างเนื้อหาโดยการเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน ทั้งด้วยความไม่ชานาญการเขียนข่าวของผู้เขียน หรื อตั้งใจอ้างอิงเพื่อประโยชน์ทาง
การเงิน เช่น กรณีข่าวการใช้น้ามะนาวโซดารักษามะเร็ง
3. Misleading Content (ชี้นาให้เข้าใจผิด) คือ การสร้างเนื้อหาที่จงใจให้เกิดความเข้าใจ
ผิด โดยการอธิบายในตัวเนื้อหาเอง ไม่ว่าจะมีการอ้างอิงหรือไม่ก็ตาม แต่มีจุดประสงค์ชัดเจนเผื่ อ
การชวนเชื่อ
4. False Context (บริบทที่เป็นเท็จ) คือ การน าเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบด้วย
เนื้อหาที่ หรือข้อความที่ไม่จริง โดยจะแตกต่างจาก Misleading ในแง่ของอารมณ์ของเนื้อหาที่มี
มากกว่า เช่น การนาเหตุการณ์ภัยธรรมชาติจากต่างประเทศมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
5. Impostor Content (ที่มาลวง) คือ การสร้างเนื้อหาในรูปแบบข่าวด้วยข้อมูลเท็จ
ขึ้นมาเอง โดยอ้างอิงบุคคลที่สาม หรือแหล่งข่าวที่ไม่มีจริงหรืออาจจะเป็นเท็จและมีการหวังผลใน
การสร้างความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งในวงกว้าง
6. Manipulated Content (บิดเบือน) คือ การสร้างเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ และจงใจทา
ให้สมจริง โดยมาในรูปแบบสื่อที่หลากหลาย เช่น ภาพตัดต่อ คลิปเสียง คลิปวี ดีโอ รวมทั้งมีการ
เติมโลโก้ของแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อทาให้เข้าใจว่ามาจากแหล่งเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น
7. Fabricated Content (ปลอมแปลง) คือ การปลอมตั้งแต่ที่มาของเนื้อหา ตัวเนื้อหา ผู้
เผยแพร่ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวข่าวปลอม ให้ดูเป็นสื่อจริง โดยไม่มีวัตถุประสงค์
เพื่อความบันเทิง แต่ต้องการสวมรอยให้ผู้รับสื่อเข้าใจว่าเป็นสื่อสานักนั้นๆ จริง เช่น กรณีเพจ
ไทยรัฐปลอม

3. ที่มาและแรงจูงใจที่ทำให้เกิดข่าวปลอม
“ข่าวปลอม” เป็นสิ่งที่อยู่คู่สังคมไทยและสังคมโลกมานานแล้ว แต่ถ้าจะนับจุดเริ่มต้น
ของค าว่า Fake News น่าจะเป็นช่วงต้นปี 2016 ซึ่งจุดเริ่มต้นของ Fake News ไม่ได้เกิดจาก
ประเทศมหาอานาจอย่างสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น หรือ อังกฤษ แต่กลับเกิดขึ้นจากประเทศเล็กๆ
ในยุโรปอย่างมาเซโดเนีย มาเซโดเนียเป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยราว 12,000 บาทต่อเดือน
8
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ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจถดถอย อัตราการว่างงานพุ่งสูงถึงร้อยละ 23 ทาให้วัยรุ่นในเมืองเวเล
สจึงเริ่มหาช่องทางทาเงินง่ายๆ จากการเขียนข่าวปลอมเพื่อหลอกล่อให้คนมาเข้าเว็บไซต์ โดย
วัยรุ่นอายุ 18 ปีคนหนึ่งในมาเซโดเนีย ท างานพาร์ทไทม์ด้วยการเขียนข่าวและบทความ Fake
News เพื ่ อส่ งกระจายต่ อไปตามเว็บการเมื องเลื อกข้าง ในช่ วง 4 เดื อนระหว่ างสิ งหาคมถึง
พฤศจิกายนของปี 2016 วัยรุ่นคนนี้สามารถสร้างเงินจากข่าวปลอมได้ถึง 500,000 บาท ในขณะที่
ชาวมาเซโดเนียโดยเฉลี่ย มีรายได้แค่เดือนละ 10,000 บาทต่อเดือน หลังจากเริ่มเล็งเห็นช่องทางใน
การหารายได้ จึงทาให้ผู้คนเริ่มเข้ามาเขียนข่าวปลอมเพื่อหารายได้มากขึ้น15
ข่าวปลอมหลายแหล่งมีความเชื่อมโยงกับเรื่องผลประโยชน์ทางการเงิน สิ่งพิมพ์สมัยก่อน
อาจเขียนข่าวพาดหัวให้หวือหวาเพื่อเพิ่มยอดขาย แต่เนื่องจากในปัจจุบันนั้นอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ
ใหม่ (new media) ซึ่งเป็นช่องทางหลักของข่าวปลอมที่สร้างรายได้หลักมาจากการโฆษณาบนสื่อ
สังคมออนไลน์ ซึ่งแปรผันตามยอดคลิกอ่าน ยอดกดไลค์หรือแชร์ หากสามารถเพิ่มยอดคลิกหรือ
ยอดแชร์เนื้อหาได้มากเท่าไหร่ก็หมายถึงค่าโฆษณายิ่งเพิ่มสูงขึ้น
รูปแบบหนึ่งที่ถูกนามาใช้ในการสร้างข่าวปลอมเพื่อสร้างรายได้บนเว็บไซต์นั้น จะใช้วิธี
ออกแบบหัวเรื่องหรือการใช้ภาพหรือตัดต่อภาพให้น่าสนใจเพื่อให้เกิดความรู้สึกสนใจเพื่อเพิ่มยอด
คลิก ซึ่งยิ่งมียอดผู้คลิกเข้าชมมากเท่าไหร่ หรือเนื้อหาดังกล่าวถูกแชร์ออกไปมากเท่าไหร่ ล้วน
หมายถึงค่าลงโฆษณาที่เพิ่มสูงขึ้น โดยวอชิงตันโพสต์รายงานว่าเว็บไซต์ข่าวปลอมบางแห่งสามารถ
สร้างรายได้กว่า 10,000 ดอลลาร์ต่อเดือน โดยการใช้ Google AdSense มีการสัมภาษณ์คนหนุ่ม
สาวในมาเซโดเนียที่เคยทางานให้แหล่งข่าวเท็จ พวกเขาให้ข้อมูลว่ามันช่วยสร้างรายได้ไม่น้อยใน
ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง16
เว็บไซต์เหล่านี้ดึงดูดชาวอเมริกันให้เข้าไปอ่านมากกว่า 15 ล้านวิว โดยข่าวปลอมที่ถูก
แชร์ลงสู่โซเชียลมีเดียก็เข้าถึงผู้ใช้มากกว่า 213 ล้านบัญชี โดยเหล่าวัยรุ่นเจ้าของสองเว็บไซต์สร้าง
รายได้จากเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเงินจานวน 16,000 ดอลลาร์สหรัฐ นักเขียนข่าวปลอมให้สัมภาษณ์
ว่าได้เงินจาก Google AdSense ถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมีรายได้มากกว่า 1,000 ดอลลาร์
15

Workpont News, “เปิดที่มาที่ไปเฟคนิวส์ วัยรุ่นจากมาเซโดเนีย ผู้ทาให้โลกต้องหันมาไล่จับข่าวปลอม,”
Workpoint, สืบค้นมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562, https://workpointnews.com/2019/09/01/fake-news/
16 Barbara Alvarez, “FEATURE | Public Libraries in the Age of Fake News, Public libraries
online,” Publiclibrariesonline, Accessed April 19, 2019,
http://publiclibrariesonline.org/2017/01/feature-public-libraries-in-the-age-of-fake-news/
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สหรัฐต่อวัน ตัวอย่างข่าวปลอมที่ได้รับการเผยแพร่มากที่สุดคือ “ช็อกโลก! พระสันตะปาปาฟราน
ซิสประกาศรับรองให้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดี” มีการแชร์ คอมเมนต์ และไลค์ในเฟซบุ๊กมากกว่า
ล้านครั้ง17 ซึ่งมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนาเสนอวงจรของข่าวปลอม โดยมีเนื้อหาระบุว่ามี 3 ฝ่ายหลักที่ทา
ให้ข่าวปลอมยังคงมีอยู่ได้ มีดังต่อไปนี้18
ฝ่ายแรก : นักสร้างข่าวปลอม ไม่จาเป็นต้องลงทุนลงแรงอะไรในการสร้างเนื้อหา ในขณะ
ที่สามารถทารายได้อย่างมหาศาลหรืออาจรู้สึกพึงพอใจที่ได้กระทาบางอย่างเพื่อสนับสนุนแนวคิด
ของตนเอง โดยบุคคลดังกล่าวยังมีโอกาสถูกดาเนินคดีตามกฎหมายค่อนข้างต่า เช่น การเขียนข่าว
ปลอมในบางประเทศอาจไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย เป็นต้น
ฝ่ายที่สอง : สถาบันคนกลาง ซึ่งสามารถแยกย่อยเป็น 3 กลุ่มคือ คนกลางทางสังคม เช่น
สถาบันวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือนักวิชาการ คนกลางทางกฎหมาย และคนกลางทางเศรษฐกิจ
สถาบันคนกลางเหล่านี้ยังไม่ให้ความสาคัญกับการจัดการปัญหาข่าวปลอมมากเท่าที่ควร
ฝ่ายที่สาม : ผู้บริโภคข่าวสาร จากพฤติกรรมการรับข้อมูลข่ าวสารทางโซเชียลมีเดียที่
เพิ่มขึ้น และงานวิจัยที่ระบุว่าผู้บริโภคบางกลุ่มยังขาดวิจารณญาณในการระบุว่าข่าวที่อ่านมีความ
น่าเชื่อถือหรือไม่ การแพร่ระบาดของข่าวปลอมจึงหยุดยั้งได้ยาก
นอกจากแรงจูงใจจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ข่าวปลอมยังมีแรงจูงใจที่มุ่งเอาชนะ
ทางการเมืองอีกด้วย รวมทั้งหวังผลในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หากตราบใดที่แรงจูงใจและ
ประโยชน์ทั้งทางการเงินและทางความรู้สึกยังมากกว่าความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและความกลัวที่จะถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมาย อีกทั้งประชาชนที่ท าหน้าที่เป็นผู้รับสารยังท าการเผยแพร่เนื้ อหาข่าว
ปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์นั้น โดยไม่มีการพิจารณาว่าข่าวดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ ก็อาจจะทาให้
ข่าวปลอมบนโลกอินเทอร์เน็ตนั้นได้รับความสนใจและมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้น และอาจสร้างรายได้
และความพึงพอใจให้แก่ผู้สร้างข่าวปลอม ซึ่งส่งผลให้ผู้สร้างข่าวปลอมยังคงหารายได้และสร้าง
ความเข้าใจผิดจากการสร้างข่าวปลอมโดยใช้เป็นเครื่องมือในการทามาหากินบนโลกไซเบอร์ต่อไป

17

รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์, “ตามรอย ‘ข่าวปลอม’ เส้นทางธุรกิจไม่สร้างสรรค์,” The Momentum, สืบค้นเมื่อ
วันที่ 10 กันยายน 2562, https://themomentum.co/fake-news-as-business/
18 Nir Kshetri, “The Economics of Fake News,” MagazinesIT Professional, No.19 (2017) : 812.
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4. ข่าวปลอมในยุคดิจิทัล
การพัฒนาเทคโนโลยีของโลกอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เกิดสื่อสังคมออนไลน์ มีการสร้าง
ข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ การส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่าย สะดวกและรวดเร็ว มีทั้งรูปแบบ
ของข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอ หากข้อมูลเหล่านั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริง แต่เป็นสิ่งที่เรียกว่า “ข่าว
ปลอม” (Fake news) และมีการส่งต่อกันในวงกว้าง ทาให้มีผู้หลงเชื่อเป็นจ านวนมาก จนสร้าง
ผลกระทบต่อบุคคลในข่าวหรือผู้เกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้ว่าปัญหาข่าวปลอมที่มีการเผยแพร่อย่าง
ต่อเนื่องในโลกออนไลน์ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสื่อกระแสหลักที่ถูกเหมารวมไปด้วย
ข่าวปลอมเป็นพัฒนาการของสังคม โดยยุคที่ข้อมูลมีจ านวนมหาศาลจึงจ าเป็นต้อง
จัดการกับข้อมูลเหล่านั้น เรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งการถกเถียงเกี่ยวกับข่าวปลอมในโลก
ปัจจุบันคือวิกฤตศรัทธาระหว่างองค์กรสื่อและสถาบันอื่นๆ รวมถึงนักการเมืองและสาธารณชน
หลายๆ ประเทศ
จากยุคศตวรรษที่ 20 ที่โลกถูกยึดครองด้วยสื่อกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพ์ เข้าสู่การ
ขยายตัวของสื่อดิจิทัลเคลื่อนที่และโลกไซเบอร์ แต่บทบาทส าคัญของสื่อมวลชนแบบดั้งเดิมใน
ฐานะบรรณาธิการที่มีหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งต่อและผู้เฝ้าประตู (Gate keeper) ที่ต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหาและแหล่งที่มาของข่าวนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป โดยในปัจจุบันทุกคนที่ใช้สื่อ
กลับกลายเป็นผู้ส่งสาร ซึ่งบางครั้งก็ไม่มีการกรองและพิจารณาว่าข่าวไหนเชื่อถือได้หรือไม่ได้
อย่างไรก็ดี ประกอบกับผู้รับสารมีตัวเลือกมากขึ้น ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มใหญ่ต่างๆ มากมาย และสื่อ
สังคมออนไลน์ต่างๆ อีกทั้งโปรแกรมสนทนาด้วยข้อความ ในสภาพเช่นนี้ จึงเป็นการง่ายที่จะผลิต
ข้อมูลหลากหลายลักษณะ ซึ่งรวมถึงข้อมูลปลอม จากสภาพการณ์เช่นนี้ ทาให้บางข้อมูลขาดการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเกิดการเผยแพร่ข่าวปลอมไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ซึ่งทาให้ยากต่อการ
ควบคุมและบริหารจัดการข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม19
โดยในแต่ละวินาทีมีข้อมูลใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ เนื้อหาบทความที่มีคนสร้างขึ้นใหม่ตลอดเวลาผ่านสื่อ
ต่างๆ โดยในที่นี้ สื่อ มีความหมายถึ ง ภาพ เสียง เนื้อหา ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ผู้รับและผู้ส่ง
สามารถใช้สื่อสารถึงกันได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งข้อมูลข่าวที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
19

Lazer, D. M. J., Buam, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., ...
Zittrian, J. L. “The Science of Fake News.,” Science Magazine No.359 (2017) : 1094-1096
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สามารถส่งต่อได้ง่ายและรวดเร็ว เนื้อหาสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวาง เครือข่ายสังคม
ออนไลน์กลายเป็นแหล่งข่าวสาคัญ มีข้อมูล ปริมาณมากมายมหาศาลสามารถส่งต่อเผยแพร่ไปบน
สื่อสังคมออนไลน์ ผู้อ่านจึงได้รับรู้เนื้อหาข่าวจากหลายแหล่งในคราวเดียวกัน20 เพราะฉะนั้นความ
รวดเร็วของโลกไร้พรมแดนในยุคดิจิทัล อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียจึงก่อให้เกิดปัญหาข่าวปลอม
ที ่ ไหลทะลั กเข้ ามาอย่ างรวดเร็ วผ่ านสื ่อต่ างๆ และมี การส่ งต่ อกั นในวงกว้ าง ซึ ่ งปั ญหาการ
แพร่กระจายของข่าวปลอมดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากระบบนิเวศของการสื่อสารที่เปลี่ยนไปสู่สื่อ
สังคมในยุคดิจิทัลและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะนาไปสู่การหา
แนวทางในการกากับควบคุมและดูแลเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต

5. การกำกับควบคุมเนื้อหา : กลไกในการกำกับดูแลเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต
การกากับดูแลสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นถือว่าเป็นประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจและยังมีข้อถกเถียง
มากมาย เนื่องจากสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีลักษณะที่เป็นพลวัตสูง 21 การที่จะควบคุมเนื้อหาจึง
เป็นเรื่องที่ยากลาบากกว่าสื่อมวลชนอื่นๆ22 ทั้งนี้มาตรการในการควบคุมเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตที่มี
อยู่ อาจจาแนกได้เป็นแนวทางต่างๆ ดังต่อไปนี้
การก ากับดูแลตนเอง (Self-Regulation) เป็นแนวคิดและวิธีการที่มีผู้ให้ค านิยามไว้
หลากหลาย โดยรูปแบบการกากับดูแลตนเองที่ปรากฏจะแตกต่างกันไปตามภาคส่วน (Sector) ที่
เกี่ยวข้องรัฐชาติ (State) หรือประชาคมสากล (International)23
ในกรณีของเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ต การกากับดูแลจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นด้วยลักษณะอัน
ข้ามชาติ คุณลักษณะของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องและบรรทัดฐานอันแตกต่างทางวัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆ ซึ่งองค์กรก ากับดูแลที่เป็นอิสระด้านการสื่อสารของประเทศอังกฤษ (Office of

20

สุปัญญา อภิวงศ์โสภณ, “การตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่อง.” [Detecting Fake
News With Machine Learning Method]. (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2561.
21 “พลวัต” หมายถึง สิ่งมีพลังเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง มีการเปลีย
่ นแปลงตลอดเวลา
22 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, การสื่อสารกับสังคม (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2553)
23 พิรงรอง รามสูต, การกำกับดูแลเนื้อหาอินเตอร์เน็ต (กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ, คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2556)
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Communications ) ได้ก าหนดการก ากับดูแลกิจการทางด้ านการสื่อสาร 3 รูปแบบด้วยกัน
ได้แก่24
1. การก ากับดูแลโดยตรง (direct regulation) หมายถึง การมีองค์กรก ากับดูแลตาม
กฎหมาย ซึ่งเป็นองค์กรของภาครัฐที่มีอานาจพัฒนากฎระเบียบในการกากับดูแล ตลอดจนรักษา
สอดส่อง เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎระเบียบเหล่านั้น
2. การกากับดูแลตนเองหรือก ากับดูแลกันเอง (self-regulation) หมายถึง การที่กลุ่ม
ผู้ประกอบการ บริษัท หรือปัจเจกบุคคลรวมตัวกันในรูปขององค์กรที่มีฐานสมาชิกเพื่อสร้างอานาจ
ในการควบคุมพฤติกรรมของกันและกัน การเป็นสมาชิกขององค์กรต้องเป็นไปโดยสมัครใจและ
สมาชิกต้องร่วมมือกันร่างกฎ กติกา มารยาท จรรยาบรรณ หรือข้อกาหนดทางจริยธรรม ตลอดจน
แนวทางและมาตรฐานทางเทคโนโลยี ทั้งนี้สมาชิกมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการ
สอดส่องดูแลและบังคับใช้ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ออกร่วมกัน โดยไม่ต้องอาศัยอานาจตาม
กฎหมายขององค์กรการกากับดูแลจากภาครัฐ แต่ใช้ความสมัครใจและการมีพันธกิจรับผิดชอบ
ร่วมกัน
3. การกากับดูแลร่วมกัน (co-regulation) หมายถึง การที่องค์กรกากับดูแลซึ่งมีอานาจ
ตามกฎหมาย ได้มอบอ านาจให้องค์กรที่เป็นตัวแทนในภาคอุตสาหกรรมหรือในภาคส่วนอื่นที่
เทียบเคียงกันได้ไปพัฒนา พร้อมทั้งบังคับใช้ กฎ กติกา มารยาท หรือมาตรฐานร่วมกันในการกากับ
ดูแลในภาคส่วนนั้นๆ โดยทางองค์กรกากับดูแลซึ่งมีอานาจตามกฎหมายจะต้องให้ความเห็นชอบ
และเฝ้าดูระบบการกากับดูแลนั้น โดยมีอานาจที่จะเข้าไปแทรกแซงได้ หากมีความจาเป็นจริงๆ
พบว่าประเทศต่างๆ ได้ใช้กลไกดังกล่าวนี้ผสมผสานกันในการกากับดูแลในประเทศของ
ตน ตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ใช้การบังคับด้วยกฎหมายและการปิดกั้นเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์
เป็นแนวทางหลักโดยกระท าผ่าน Singapore Broadcasting Authority (SBA) ส่วนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาใช้แนวนโยบายที่เปิดกว้างและให้ภาคเอกชนเป็นผู้นาในการกากับดูแลกลุ่มของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อวางกฎหรือกติกากลางในการกากับดูแลเนื้อหาและพฤติกรรมทางอินเทอร์เน็ต
และในส่วนของสหภาพยุโรป (EU) ได้มีการพัฒนาและรับรองแผนการสร้างอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย
24

Office of communication, “Online protection: a survey of consumer, industry and
regulatory mechanisms and systems,”Stakeholders, Accessed April 19, 2019,
http//stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/telecoms-research/report.pdf
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ใน EU (EU Safer Internet Action Plan) โดยเป็นแนวทางของการสร้างวัฒนธรรมแห่งความ
รับผิดชอบร่วมกั นในการใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนในประเทศจีน ซึ่งมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีข้อ
กฎเกณฑ์เฉพาะต่างๆ มากมาย ทั้งนี้เพราะจีนนั้นใช้ตัวแบบในการกากับดูแลไซเบอร์แบบ “การ
กากับโดยรัฐ” (State-Regulation) นั้นเอง โดยเป็นตัวแบบที่รัฐมีบทบาทนาในการสร้างกลไกใน
การควบคุมระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศ โดยอาจจะมีการป้องกันไม่ให้มีการเชื่อมโยงกับโลก
ภายนอกเพราะพยายามรักษาไว้ซึ่งการบังคับใช้อานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐ25
สาหรับประเทศไทยที่ในปัจจุบันให้รัฐเป็นผู้กากับดูแล โดยในช่วงแรกอินเทอร์เน็ตถูก
กากับดูแลโดยเอกชนและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ก่อนที่จะมาถูกเปลี่ยนเป็นการกากับดูแลแบบรวมศูนย์
ภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ.2557 โดยรัฐมีหน้าที่ในการกากับดูแลโดยตรง รูปแบบที่รัฐเป็นผู้
ก ากับดูแล ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้การบังคับด้วยกฎหมายและมาตรการการปิดกั้น (censorship)
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าในแต่ละประเทศก็มีระบบกลไกที่นามาบังคับใช้ในการกากับดูแลเนื้อหาบน
อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันออกไป โดยวัตถุประสงค์ในการควบคุมเนื้อหาอินเทอร์เน็ตในแต่ละ
ประเทศนั้น ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่การป้องกันสื่อลามกอนาจารและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กและ
เยาวชน นอกจากนี้จะเป็นในเรื่องค าพูดที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech) และเนื้อหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศที่มีเพิ่มขึ้นมาในบางประเทศ จากปัญหา
ภายในประเทศบนพื ้ นฐานของความแตกต่ างทางวั ฒนธรรมและบริ บททางสั งคม ซึ ่ งท าให้
วัตถุประสงค์ในการควบคุมเนื้อหาบนอินเทอรเน็ตของแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไป
หลักการกากับดูแลพื้นที่ในโลกไซเบอร์ของภาครัฐ คือ การดารงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพบนพืน้ ที่
ออนไลน์และความเป็นกลางของอินเตอร์เน็ต โดยจะต้องเป็นการกากับที่หลายฝ่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการกากับควบคุมดูแลและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายในระบอบเข้ามาจัดการ
พื้นที่ร่วมในโลกไซเบอร์ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อเป็นการถ่วงดุลอานาจซึ่งกัน
และกัน ไม่มีฝ่ายใดมีอานาจในการควบคุมโลกไซเบอร์ต่างๆ เพียงฝ่ายเดียว โดยรัฐต้องกระจาย

25

ณัฐวรา เทพเกษร, “Dose China’s Restricted Internet has an impact on Businesses?,”
Blogazine, สืบค้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563, https://blogazine.pub/blogs/streetlawyer/post/6301
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อานาจความเป็นเจ้าของให้กับส่วนต่างๆ รวมทั้งคุ้มครองความปลอดภัยของการเข้าใช้อนิ เตอร์เน็ต
ของประชาชนอย่างเท่าเทียม เพื่อไม่ให้ถูกจากัดขอบเขตและถูกสอดส่องโดยรัฐ

6. ภาครัฐกับข่าวปลอมบนโลกไซเบอร์
จากข่าวปลอมที่มีจานวนมากขึ้นและได้ส่งผลกระทบทั่วโลก จึงทาให้หลายประเทศทั่วโลก
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และท าให้รัฐบาลในบางประเทศได้ออกมาตรการทางกฎหมายใน
ลักษณะกาหนดบทลงโทษทางอาญากับบุคคลที่เป็นคนสร้างและเผยแพร่กระจายข่าวปลอม อาทิ
เช่ น ในประเทศสิ งค์ โ ปร ได้ ม ี การอนุ มั ติกฎหมายต่ อต้ านข่ าวปลอม (The Protection from
Online Falsehoods and Manipulation Bill) โดยกฎหมายฉบับนี้ให้อานาจรัฐบาลทาหน้าที่เป็น
ตารวจออนไลน์ มีสิทธิสั่งให้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ลบเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริงและเห็นว่าขัด
ต่อผลประโยชน์สาธารณะของสิงคโปร์ และหากผู้ใดโพสต์ข้อความที่เป็นเท็จ หากตรวจสอบแล้วว่า
มีความผิดจริงอาจถูกปรับอย่างหนักหรือถูกจาคุกสูงสุดนานถึง 5 ปี ในขณะที่ผู้ใดใช้บัญชีแอ็ก
เคานต์ปลอมและมีการเผยแพร่ข่าวปลอมและข้อมูลต่างๆที่ เป็นเท็จต่อไป อาจถูกปรับสูงสุดถึง 1
ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 23.2 ล้านบาท) หรือถูกจาคุกนานถึง 10 ปี26
นอกจากการออกกฎหมายลงโทษผู้สร้างและทาการเผยแพร่ข่าวปลอมแล้ว ยังมีมาตรการ
ทางกฎหมายกาหนดให้ผู้ให้บริการสื่อสังคมต้องรับผิดชอบในการควบคุมการแพร่กระจายข่าว
ปลอม ไม่ว่าจะเป็นการนาเนื้อหาที่เป็นข่าวปลอมออกจากสื่อสังคมออนไลน์ หากไม่ดาเนินการ
ตามเงื่อนไขของกฎหมายจะถูกปรับจานวนเงินมหาศาล หรืออาจถูกจาคุกหากมีส่วนร่วมหรือมีส่วน
รู้เห็นในการแพร่กระจายข่าวปลอมดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ในกฎหมายการบังคับใช้โครงข่าย
(Network Enforcement Act) ของเยอรมนี ได้กาหนดโทษปรับสูงสุดถึง 50 ล้านเหรียญยูโร กับ
บริษัทสื่อสังคมที่ปฏิเสธหรือไม่ยอมนาเนื้อหาผิดกฎหมายอย่างชัดเจนออกไปภายใน 24 ชั่วโมง
หลังจากได้รับคาร้องเรียน27
26

ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ, “สิงคโปร์ผ่านร่างกฎหมายต่อต้านข่าวปลอม ยืนยันไม่กระทบเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน,” The standard, สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562,
https://thestandard.co/singapore-passes-controversial-fake-news-law/
27 Thaireform, “ส่องกฎหมายจัดการข่าวปลอม Fake News ในหลายประเทศ,”Isranews agency,
สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563, https://www.isranews.org/thaireform/thaireform-documentary/75334fake-news75334.html
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หรืออย่างในประเทศไต้หวัน ซึ่งจะเน้นไปในรูปแบบการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ทั้งในฐานะของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยมีมาตรการเชิงรับ คือ การ
จัดการกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้สาเร็จภายใน 60 นาที นอกจากมาตรการที่กล่าวไปข้างต้น ยังมีการ
ใช้ กระบวนการตรวจสอบร่ วมกั น (Collaborated Checking หรื อ CoFacts) โดยใช้ เพื ่ อร่ วม
ตรวจสอบข่าวปลอมหรือข่าวลือต่างๆ เช่น มีการใช้สิ่งที่เรียกว่า bots หลักการคือการพิมพ์เนื้อหา
ข่าวที่น่าสงสัยลงไปจากนั้น bots จะตอบกลับมาว่าเป็นข่าวจริงหรือเท็จ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี
การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อใช้ในการต่อสู้กับข่าวปลอม นั่นคือ กฎหมายการเลือกตั้งและการ
ลงประชามติ (Election and Referendum) ซึ่งมุ่งเน้นไปในด้านของการจัดให้มีการเปิดเผย
แหล่งที่มาของเงินทุนบริจาคหรือค่าโฆษณาในการรณรงค์หาเสียงต่างๆ เพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้า
ไปตรวจสอบสืบค้นได้ ทั้งยังมีการตรวจสอบการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการบริจาคกับพรรคการเมืองอยู่
เสมอ28
ในขณะที่บางประเทศ อย่างประเทศฟินแลนด์ โดยรัฐบาลฟินแลนด์เริ่มแก้ไขปัญหาข่าว
ปลอมอย่างจริงจังช่วงปี 2014 ซึ่งมีการออกนโยบายที่ชื่อว่า ‘Anti-Fake News Initiative’ โดยมี
เป้าหมายที่จะส่งเสริมให้พลเมืองได้รู้ เท่าทันข่าวปลอม โดยได้บรรจุหลักสูตรคิดวิเคราะห์ใน
โรงเรียนประถมและมัธยม โดยร่วมมือกับองค์กร fact-checking ซึ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้ว่า fake news ทางานอย่างไร รวมทั้งสร้างความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
ให้ประชาชนแยกแยะข่าวจริง ข่าวปลอม เป็นต้น29
อีกทั้ง เจ้าของแพลตฟอร์มบนโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook หรือ Google ก็ได้ตระหนัก
ถึงผลกระทบของการเผยแพร่ข่าวปลอมบนแพลตฟอร์ม จึงวางแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การ
ปรับฟีเจอร์ให้ผู้ใช้รายงานว่าเนื้อหาบน facebook ซึ่งหากผู้ใช้คาดว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นข่าวปลอม
และร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รที ่ ม ี ช ื ่ อ เสี ย งด้ า นการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เช่ น Sonpes.com,
Factcheck.org และ Politifact เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหาใดที่อาจเข้าข่ายเป็นข่าวปลอม ส่วน
Google ได้ทาการปรับแก้ระบบค้นหาข้อมูลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายข่าวปลอมในโลกออนไลน์
28

พิชชาภา วงศ์ผาสุกสถาพร, “ถอดบทเรียนต้านข่าวลวง Fake News ของไต้หวัน,” Isranews, สืบค้นเมื่อ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2563, https://www.isranews.org/isranews/77599-fake-news77599.html?fbclid=IwAR29nJYftMq98NKTtwSsnlY1YeH9C0KxZ3LALIBKexFXIQEnn2LaWDKRe8g
29 Thanyawat lppoodom, “สู้ข่าวปลอมแบบประชาธิปไตย,”Thematter, สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
2563, https://thematter.co/social/how-finland-fight-disinformation/82853
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และเขียนโปรแกรมเพื่อลดโอกาสที่ข่าวปลอมจะเผยแพร่ในวงกว้าง อีกทั้งยังเพิ่มเครื่องมือที่ช่วย
เรื่องสืบค้น “Autocomplete” ซึ่งระบบจะกาจัดการเติมข้อความที่จะนาไปสู่ผลการค้นหาข้อมูล
ในเชิงลบ30
สาหรับในประเทศไทย ได้มีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมหาผู้ใดที่ผลิต
ข่ า วเท็ จ หรื อ บิ ด เบื อ น และเผยแพร่ บ นสื ่ อ สั ง คมออนไลน์ โดยเข้ า ข่ า ยมี ค วามผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 1431 ซึ่งกาหนดว่า ผู้ใดกระทา
ความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้ง
จาทั้งปรับ ซึ่งในมาตรา 14 (2) ได้กาหนดองค์ประกอบของความไว้ตรงประเด็นกับการมุ่งเอาผิด
“ข่าวปลอม” มากที่สุด กล่าวคือการเผยแพร่ “ข้อมูลเท็จ” ที่จะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
เป็นความผิดตามมาตรานี้ ขณะที่มาตรา 14 (1) มุ่งเอาผิดในกรณีการหลอกลวงเพื่อให้ได้ซึ่ง
ผลประโยชน์ทางทรัพย์สิน ซึ่งไม่เกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท โดยมุ่งเอาผิดเฉพาะกรณีที่
น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน เช่น การปลอมหน้าเว็บไซต์ว่าเป็นเว็บไซต์ของสถาบัน

30

พิกุล จันทวิชญสุทธิ,์ “การตรวจสอบข่าวปลอม,”Isanews, สืบค้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563,
https://www.isranews.org/isranews-article/75870-fakenews.html
31 พระราชบัญญัติการกระท าความผิ ดเกี่ย วกับคอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 “ผู้ใดกระท าความผิดที ่ร ะบุ ไ ว้
ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การ
กระทาความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
(2) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด ความเสียหายต่อ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(3) น าเข้า สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ ึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อัน เป็น ความผิดเกี่ยวกับ ความมั่น คงแห่ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง (1) มิได้กระทาต่อประชาชน แต่เป็นการกระทาต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผู้กระทาผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้”
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การเงิน เป็นต้น และในมาตรา 14 (5) จะเป็นในกรณีที่เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดย
รู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14 (1) (2) (3) และ (4) และในมาตรา 1532 เป็นใน
กรณีความรับผิดของผู้ให้บริการ โดยกาหนดให้ผู้บริการทาการลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายออก ตาม
ประกาศกระทรวงกาหนดเรื่องขั้นตอนการแจ้งเตือนและหากผู้ให้บริการปฏิบัติตามขั้นตอน โดย
การลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายออกเมื่อได้รับแจ้งเตือนแล้ว ซึ่งจะท าให้ผู้ให้บริการไม่ต้องรับโทษ
ตามที่กฎหมายกาหนด
อีกทั้ง ภาครัฐยังได้มีการเปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) อย่าง
เป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 มีหน้าที่หลักในการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลที่เผยแพร่
บนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มและบ่งชี้ข้อมูลที่เป็นข่าว
ปลอม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูล ผลิตข้อมูลที่ ถูกต้อง โดยเน้นว่าจะต้อง
เป็นข่าวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อ
ประชาชนโดยตรง เช่น โรคระบาด ภัยพิบัติ เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม ข่าวที่สร้างความแตกแยกใน
สังคม ข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสังคม ตลอดจนข่าวที่ทาลายภาพลักษณ์ต่อประเทศ เป็นต้น33
จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศก็มีวิธีการและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป บางประเทศใช้
มาตรการออกกฎหมายโทษที่รุนแรง แต่ในบางประเทศได้มีมาตรการในการร่วมมือกับภาคเอกชน
และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆ รวมทั้งการสร้าง
กลไกหรือรณรงค์ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตอบโต้ข่าวปลอมด้วยการสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือข่าวได้ด้วยตนเอง ร่วมกับการสร้างความรู้เท่าทันสื่อ
ให้กับประชาชน เพื่อให้รู้ทันข่าวปลอมที่แพร่กระจายอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน

32

พระราชบัญญัติการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 15 ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ
ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทาความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทาความผิดตามมาตรา 14
ให้รัฐมนตรีออกประกาศกาหนดข้ันตอนการแจ้งเตือน การระงับการทาให้แพร่หลายของ ข้อมูลคอมพิวเตอร์
และการนาข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์
ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
33 สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, “กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดตัวศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม,” สืบค้นเมื่อวันที่ 17
เมษายน 2563, https://www.thaigov.go.th/news/ contents/details/24306
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ปัจจัยสาคัญของการกากับและควบคุมข่าวปลอมบนอินเทอร์เน็ตของภาครัฐนั้น คือเส้น
แบ่งระหว่างสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการควบคุมโดยรัฐ ปรากฏการณ์ในหลายๆ ประเทศ
ก็คือกฎหมายหรือกลไกของรัฐที่ออกมาใช้เพื่อต่อต้านข่าวปลอมโดยเฉพาะ มักถูกวิจารณ์ว่าไป
ละเมิดสิทธิการแสดงออก และเอื้อให้รัฐใช้เครื่องมือเพื่อสอดส่องประชาชน ด้วยนิยามของ ‘ข่าว
ปลอม’ ที่คลุมเครือและเสี่ยงถูกใช้เป็นเครือ่ งมือที่รัฐนาไปจัดการกับคนคิดต่างทางการเมือง ซึ่งควร
จะต้องใช้ความระมัดระวังในการกากับดูแลและควบคุมโลกออนไลน์ เพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนจนเกินไป ดังนั้น ภาครัฐควรที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายประกอบกับ
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของภาคเอกชนและประชาชน รวมถึงการนามาตรการเชิงเทคนิค
เช่น นาเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล หรือ การตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact
Checking) ระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งการใช้มาตรการควบคู่กันดังกล่าวจะสามารถน าไปสู่
แนวทางที ่ จะใช้ ในการจั ดการปั ญหาข่ าวปลอมบนอิ นเทอร์ เน็ ตในทิ ศทางที ่ เหมาะสมและ
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้สามารถรับมือกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลได้อย่าง
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
7.1 สรุป
ข่ าวปลอม หรื อ Fake News นั ้ นเป็ นสิ ่ งที ่ มาพร้ อมกั บความแพร่ หลายของการใช้
อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย ในระยะเริ่มแรกปัญหานี้ยังดูไม่รุนแรงมากนัก แต่ในช่วง 10 ปีมานี้
ข่าวปลอมมีการแพร่หลายบนสื่อสังคมออนไลน์ และกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะในสถานการณ์ความขัดแย้งแบ่งขั้วทางการเมืองหรือมีการแข่งขันช่วงชิงมวลชน โดยใน
หลายประเทศพบว่า มีขบวนการสร้างข่าวปลอมเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกันอย่างเป็น
กิจจะลักษณะเพื่อหวังผลทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลหาเสียงเลือกตั้งที่ประชาชน
ผู้รับข่าวสารต้องเป็นผู้ตัดสินใจ ทาให้หลายประเทศตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวมากขึ้น โดยในการ
ควบคุมและแพร่กระจายข่าวปลอมที่ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตนั้น ทาให้ยากต่อการตรวจสอบ
เนื้อหาที่ถูกต้องและระบุแหล่งที่มาของข่าวปลอม เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลนั้น
เป็นช่องทางให้มีการผลิตเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสารมากมาย ซึ่งอาจไม่เหมาะสมและอยู่
นอกเหนือการควบคุมของภาครัฐ โดยรูปแบบในการก ากับและควบคุมดูแลข่าวสารหรือข้อมูล
ต่างๆ ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตโดยการใช้บังคับมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอื่นๆ ที่ภาครัฐนา
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บังคับใช้นั้นควรที่จะต้องออกมาเพื่ อต่อต้านหรือควบคุมการน าเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
เพราะในแง่หนึ่งการควบคุมข่าวปลอมก็คือ การควบคุมข้อมูลข่าวสารนั่นเอง หากผู้บังคับใช้
กฎหมายเป็นกลางและเป็นธรรม และบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เลือกข้างทางการเมือง มาตรการทาง
กฎหมายก็อาจจะมีประโยชน์มากกว่าโทษ แต่หากการบังคับใช้กฎหมายตกอยู่ในมือของขั้วอานาจ
ทางการเมือง ข้ออ้างว่าต่อต้านข่าวปลอม ก็อาจกลายเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนโดยสุจริตก็เป็นได้
และในการเข้ามากากับดูแลควบคุมเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตของภาครัฐ เพื่อจากัดการ
ผลิตหรือสร้างข่าวปลอมและควบคุมแพร่กระจายข่าวปลอมบนโลกออนไลน์นั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว จึงทาให้ภาครัฐต้องมีมาตรการในการกากับดูแลและควบคุมเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ บน
อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะน าไปสู่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนบนโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
7.2 ข้อเสนอแนะ
มาตรการทางกฎหมายของภาครัฐในการควบคุมดูแลเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตเพื่อจัดการ
กับปัญหาข่าวปลอมนั้น จะต้องคานึงถึง 1. เป็นการควบคุมเนื้อหาที่เป็นอันตรายและส่งผลกระทบ
ต่อสังคมโดยรวม 2. ให้การคุ้มครองและไม่จากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการรับรู้ข่าวสาร
ของประชาชน 3. มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจของภาครัฐจากภาคเอกชนและประชาชน ซึ่ง
ปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวจะสามารถนาไปวิเคราะห์ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อหาความ
สมดุลระหว่างการควบคุมและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้กระทาความผิดในการเผยแพร่ข่าวปลอม
นั้นจะต้องอยู่บนสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง รวมถึงสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนที่จะเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ เหล่านั้นด้วย โดยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมาย
ระหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญในหลายๆ ประเทศให้ความรับรองและคุ้มครอง และการดาเนิน
มาตรการดั งกล่ าวควรให้ ประชาชนเข้ ามามี ส ่ วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ นและสามารถ
ตรวจสอบการกระทาของรัฐได้ และมาตรการทางกฎหมายที่จะนามาบังคับใช้ในการจัดการปัญหา
ข่าวปลอมจาเป็นต้องมีการถ่วงดุล ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยองค์กรที่เป็นอิสระและเป็น
กลาง เพื่อใช้ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและความเหมาะสมในการดาเนินงานของ
ภาครัฐ
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