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 การเกิดขึ้นของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท าให้การสื่อสาร และการรับส่งข่าวสารสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ประชาชนจึงหันมา
นิยมรับข่าวสารผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ Social Network เพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกันก็มีผู้ที่ใช้
ช่องทางนี้เป็นเครื่องมือ สร้างผลประโยชน์ให้กับตนเอง ด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย ล่าสุดเกิดกระแสการผลิตข้อมูลเท็จ ที่เรียกว่า 
“ขา่วปลอม หรอื Fake News”  ขึน้มา ดงัปรากฏการณส์ าคญัลา่สดุในกรณกีารลงประชามตแิยกตวัออกจากอยีขูองสหราชอาณาจกัร 
(Brexit) และการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ที่เพิ่งผ่านมา ซึ่งชัยชนะตกเป็นของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ จะเห็นได้ว่าข่าวปลอมมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของสังคมในโลกอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก ประเทศไทย รวมทั้งกองทัพจึงควรให้ความส าคัญกับการสกัดกั้นการแพร่
ระบาดของข่าวปลอม ก่อนที่จะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบสร้างความเสียหายขนาดใหญ่ 

 ในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนา
ไปมาก จากการส ารวจการใช้อินเตอร์เน็ตของประชากรทั่วโลก พบว่า 
มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ ๓.๔ พันล้านคน และมีผู้ใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน ์หรอื Social Network ประมาณ ๒.๓ พนัลา้นคน โดยนยิม
ใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) มากที่สุด 

 จากภาพรวมความส าคญัของอนิเตอรเ์นต็ดงักลา่ว ท าใหก้ารแสวง
ประโยชนเ์พือ่ตวัเองสามารถท าไดง้า่ย และแพรร่ะบาดอยา่งรวดเรว็ รวมทัง้
ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น ซึ่งอาจจะน าไปสู่ผลกระทบในระยะยาวได้ 
ลา่สุดกระแสการผลิตและใช้ข้อมูลเทจ็ที่เรียกวา่ “ข่าวปลอม หรือ Fake 
News” เพื่อน าไปสู่ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ได้สร้างผลกระทบส าคัญ
ให้เกิดขึ้น ดังกรณีการลงประชามติแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจักร ทีป่รากฏขา่วปลอมเปน็จ านวนมาก จนท้ายที่สุดท า
ให้ผลการลงประชามติออกมาในทิศทางที่ผิดความคาดหมาย ท า ให้ 
สหราชอาณาจักรแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปที่ได้ร่วมบุกเบิกมา 
นอกจากนัน้กรณกีารเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ในเดอืนพฤศจกิายนที่
ผ่านมา นายโดนัล ทรัมป์ ก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนที่ ๔๕ 
ของสหรัฐฯ หลังเอาชนะ นางฮิลลารี คลินตัน คู่แข่งด้วยคะแนนเสียง 
๒๗๖ ตอ่ ๒๑๘ ความส าเรจ็ของ นายโดนลั ทรมัป ์สว่นหนึง่มาจากกระแส
ขา่วปลอมทีเ่ปน็ประโยชนแ์กต่วัเขา และเปน็ขา่วรา้ยกบัคูแ่ขง่คนส าคญัอยา่ง 

นางฮิลลารี คลินตัน โดยจากการวเิคราะหข์องเวบ็ไซต ์Buzzfeed ระบวุา่ 
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ข่าวปลอมที่มียอดแชร์ การกดถูกใจ และ
แสดงความคดิเหน็มากทีส่ดุในเฟสบุค๊ ๕ อนัดบัแรก ลว้นแตเ่ปน็ขา่วปลอมที่
มปีระโยชน์ตอ่นายทรมัป ์และเปน็ขา่วทีส่ง่ผลทางลบตอ่นางคลนิตนัทัง้สิน้ 
เช่น ข่าวโป๊ป ฟรานซิส พระประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาธอลิก 
ประกาศสนบัสนนุนายทรมัป ์(มยีอดการแชร ์การกดถกูใจ และแสดงความ
คดิเหน็รวม ๙๖๐,๐๐๐ ครั้ง) ขา่ววกิิลีกส์ยนืยันนางฮิลลารี คลินตัน ขาย
อาวุธให้กลุ่มก่อการร้ายไอซิส (ISIS) (มยีอดการแชร ์การกดถกูใจ และแสดง
ความคดิเหน็รวม ๗๘๙,๐๐๐ ครัง้) และข่าวอีเมลของนางฮิลลาลี คลินตัน 
ที่เกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้ายไอซิส (ISIS) รั่วไหล (มียอดการแชร์ การกด
ถูกใจ และแสดงความคิดเห็นรวม ๗๕๔,๐๐๐ คร้ัง) เป็นต้น  

 ส าหรบัในอาเซยีน ประเทศอนิโดนเีซยีเปน็ประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากข่าวปลอมในช่วงส าคัญ โดยเมื่อ ๒ ปีก่อนข่าวปลอมเคยสร้างความ
วุ่นวายสับสนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซีย จากนั้นในเดือน
พฤศจกิายนทีผ่า่นมามกีารเผยแพรข่า่วปลอมทีแ่พรส่ะพดัไปทัว่ประเทศวา่
แกนน ากลุม่มุสลมิหัวรนุแรง Islamic Defenders Front (FPI) ถกูท ารา้ย
โดยกองทพัรฐับาล และตอ้งเขา้รกัษาตวัอยูท่ีโ่รงพยาบาล ซึง่ภายหลงัแมข้า่วนี้
ได้รับการยืนยันจากรัฐบาลว่าเป็นข่าวปลอม และประชาชนจะทราบ
ความเป็นจริงแล้ว แต่ยังมีคนจ านวนนับพันที่เชื่อว่าเป็นข่าวจริง 

ข่าวปลอมเกี่ยวกบัการเลอืกตั้งอเมรกิันทีค่นกดถูกใจ ส่งต่อ และแสดงความคดิเหน็มากที่สดุบนเฟสบุค๊      เปรียบเทียบจ านวนปฏกิิริยาระหว่างข่าวจริงกบัข่าวปลอมบนเฟสบุค๊ช่วงเลือกตัง้อเมริกา 

ท่ีมา: แปลมาจาก http://thaipublica.org/2016/12/fake-news-code-and-norms/ 



 ส าหรบัประเทศไทยมผีูใ้ชอ้นิเตอรเ์นต็ ๓๘ ลา้นคน โดยเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน ์ทีค่นไทยใชม้ากทีส่ดุ คอื เฟสบุค๊ ไลน ์เฟสบุค๊แมสเซน็เจอร ์
กเูกลิพลสั อนิสตราแกรม และทวติเตอร ์ตามล าดบั จะเหน็ไดว้า่คนไทย
นยิมใชง้านอนิเตอรเ์นต็และการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลนเ์ปน็อยา่งมาก 
สง่ผลใหข้า่วปลอมหลายๆ ขา่วแพรร่ะบาดอยา่งรวดเรว็ ดงัเชน่ กรณลีา่สดุ
การผ่าน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 
๑๖ ธันวาคม ที่ผ่านมาก็ได้มีการเผยแพร่ข่าวปลอมไปในทางที่ว่า 
พ.ร.บ. ดังกล่าวจะท าให้เกิด Single Gateway ที่จะท าให้รัฐบาล
ควบคมุอนิเตอรเ์นต็ของประชาชนอยา่งเบด็เสรจ็ จนน าไปสูก่ารออกมา
ต่อต้าน พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว เป็นต้น  

 สาเหตุของข่าวปลอม 
 ส าหรับสาเหตุของข่าวปลอมมาจาก ๓ แหล่งที่ส าคัญ ดังนี้  

๑) ถูกสร้างขึ้นมาจากผู้ที่มีอคติหรือผู้ที่ต้องการให้สังคมแตกแยก    
๒) เป็นเครื่องมือในการสร้างประโยชน์ให้กับบุคคล และ ๓) มาจาก
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ หากมียอดแชร์ ยอดการถูกใจมาก
ขึ้นเท่าไหร่ รายได้ก็มากขึ้นเท่านั้น และมาตรการการควบคุมของรัฐ
ยงัไมเ่ขม้แขง็มากเทา่ทีค่วร ดงันัน้ผูท้ีส่รา้งขา่วปลอมจงึสามารถสรา้งขา่ว
ได้ตามที่ต้องการ 

 ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 จากการแพร่ระบาดของข่าวปลอม ท าให้ยักษ์ใหญ่แห่งโลก

อินเตอร์เน็ต คือ เฟสบุ๊คและกูเกิลได้ออกมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น โดยมีการประกาศ ๔ มาตรการในการป้องกันข่าวปลอม คือ 
๑) ปรบัฟเีจอร ์รายงานผลการคน้พบขา่วปลอมใหง้า่ยขึน้ ๒) รว่มงานกบั
องค์กรด้านการตรวจสอบข่าวปลอม ๓) ปรับโค้ดของเฟสบุ๊คในการจัด
อันดับข่าวในนิวส์ฟีดใหม่ และ ๔) ก าจัดความสามารถในการปลอม
โดเมนเนม (Spoof Domain) เพื่อลดจ านวนเว็บไซต์ที่อ าพรางว่าเป็น
ส านักข่าวจริง และปรับปรุงนโยบายขายพื้นที่โฆษณา ข่าวปลอม
จัดเป็นเนื้อหาที่หลอกลวงและท าให้คนเข้าใจผิด  

 ขา่วปลอมทีเ่กดิขึน้ไดส้ง่ผลกระทบตอ่การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม 
และการทหาร ส าหรับด้านการเมืองข่าวปลอมที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบ
อย่างเห็นได้ชัด จากกรณีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในขณะที่
ประเทศไทยอาจมีผู้ใช้ข่าวปลอมเป็นเครื่องมือในการเลือกตั้งที่ก าลัง
จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็เป็นได้  

 ด้านเศรษฐกิจข่าวปลอมถูกส่งต่อหรือแชร์ในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ อาจส่งผลให้นักลงทุน เกิดความไม่มั่นใจในการลงทุน ท าให้
ตลาดหุ้นมีความผันผวน และอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจใน
ระยะยาวได้ ส าหรับประเทศไทยนอกจากจะส่งผลต่อการลงทุนแล้ว 
ยังอาจกระทบต่อการท่องเที่ยว ซึ่งไทยเป็นประเทศที่มีรายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเปน็จ านวนมาก เพราะฉะนัน้หากเกดิขา่วปลอมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การทอ่งเทีย่วหรอืชาวตา่งชาตขิึน้ จะสง่ผลกระทบตอ่รายไดเ้ขา้ประเทศ 
และส่งผลกระทบต่อผู้ค้ารายย่อยด้วย ซึ่งต่อไปในอนาคตข่าวปลอม

ทีม่าจากเวบ็ไซตป์ลอมเหลา่นี ้อาจจะไมใ่ชแ่คข่า่วปลอมเทา่นัน้ แตผู่ส้รา้ง
สามารถฝงัซอฟตแ์วรม์ุง่รา้ยตา่งๆ ไว ้และหลอกลวงเอาทรพัยส์นิไปได ้ 

 สว่นในดา้นสงัคม ขา่วปลอมทีแ่พรก่ระจายออกไปโดยเฉพาะขา่ว
ที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของคนจ านวนมาก จะท าให้เกิดผลกระทบ
ดา้นจติวทิยาของประชาชน ท าใหเ้กดิความสบัสน เขา้ใจผดิ และตืน่ตระหนก 
ซึ่งในระยะยาวอาจจะส่งผลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนได้  

 ดา้นการทหาร อาจมผีูส้รา้งขา่วปลอมขึน้มาเพือ่สรา้งความแตกแยก
โดยใชก้ารทหารเปน็เครือ่งมอื ดงัเหตกุารณก์ารปลอ่ยขา่วปลอมทีเ่กีย่วกบั
การรฐัประหารทีเ่คยเกิดขึน้ หรอืผูก้อ่การรา้ยอาจสรา้งขา่วปลอมขึน้มา 
ท าให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 

 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
 การแสวงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก็เป็นสิ่งที่

ส าคญัอยา่งยิง่ โดยขอ้เสนอในการแกป้ญัหาประกอบไปดว้ย ๑) ประชาชน
ควรมวีจิารณญาณในการบรโิภคขา่วสารผา่นทางอนิเตอรเ์นต็ และเครอืขา่ย
สังคมออนไลน์ รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึงบทลงโทษตามกฏหมาย 
๒) รัฐควรให้ความรู้ประชาชนในการบริโภคข่าวสาร รวมทั้งการก าจัด
หรอืหลกีเลีย่งเวบ็ไซตข์า่วปลอมทีเ่กดิขึน้ เชน่ การใหค้วามรูเ้รือ่งฟเีจอรใ์หม่
ของเฟสบุ๊ค ที่พัฒนามาเพื่อกรองข่าวปลอมโดยเฉพาะ การให้ความรู้
แก่ประชาชน ภาครฐัควรรว่มมอืกบัสื่อ และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่เป็นทางการขององค์กรในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้  
๓) ภาครฐัควรรว่มมือกบัหน่วยงานดา้นความมัน่คงเพือ่ตรวจสอบ และ
จดัการกบัเวบ็ไซตข์า่วปลอมทีเ่กดิขึน้ ๔) รฐัและหนว่ยงานดา้นความมัน่คง
ควรมชีอ่งทางการสือ่สารกบัประชาชนทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะควรมบีญัชี
ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อสื่อสารข่าวจริงกับประชาชน รวมทั้ง
ป้องกันการแพร่กระจายของข่าวปลอม และแก้ไขข่าวปลอมที่อาจจะ
เกิดขึ้นให้ทันต่อสถานการณ์ ๕) สื่อควรตรวจสอบที่มาของข่าวก่อนที่
จะน าเสนอต่อประชาชน และควรน าเสนอเฉพาะข้อมูลที่เป็นความ
จริงแก่ประชาชน ทั้งนี้ก็เพื่อลดผลกระทบจากการบริโภคข่าวปลอม 
ที่นับวันจะยิง่รนุแรงขึน้เรือ่ยๆ หากไมร่บีแกไ้ขอาจจะเปน็ภยัรา้ยทีร่นุแรง
ตอ่ไปได้ในอนาคต สุดท้ายในส่วนของกองทัพควรที่จะต้องมีการเปิด
ใช้งานเครอืขา่ยสงัคมออนไลนใ์นหลายๆ ชอ่งทาง เพือ่ใช้ในการสื่อสาร
ข้อมูลทีถ่กูตอ้งกบัประชาชน และจ าเปน็ทีจ่ะตอ้งจดัตัง้หนว่ยงานทีม่คีวาม
เชีย่วชาญในดา้นการตรวจสอบขอ้มลูปลอม และหยดุยัง้การแพรร่ะบาด
ของขอ้มลูเหล่านั้นให้ทันท่วงทีได้อีกด้วย 
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