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เราจะหยุดยั้งการระบาดของข่าวลวงด้วย Super-corrector 
ได้อย่างไร

ผลการวิเคราะห์ข่าวลวงเร่ือง COVID-19 ชี้ให้เห็นว่าข่าวลวงจะแพร่กระจายน้อยลงเม่ือมีองค์กรสื่อ
และโซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามมาก เป็นผู้แก้ข่าวนั้นพร้อมๆ กันทันทีหลังพบ Super-spreader

ชิตพงษ์ กิตตินราดร และทีมวิจัย
สถาบันเชนจ์ฟิวช่ัน (ChangeFusion)

เมษายน 2563

ปัญหาการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จ หรือที่เรียกว่าขา่วลวง เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และส่งผล
ต่อชีวิตและสังคมอย่างจับต้องได้ ตัวอย่างเช่นในช่วงเวลาปัจจุบันทีโ่รค COVID-19 กำาลังแพร่ระบาดไปทัว่โลก
ข่าวลวงและข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการตรวจหาโรค การป้องกันตวั และการรักษา ลว้นส่งผลกระทบต่อชีวิตของคน
เพราะถ้าผู้รับข่าวนำาเนื้อหาในข่าวลวงไปปฏิบัติ ก็จะทำาให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทั้งต่อตนเอง ชุมชน และ
สังคมได้

การแก้ปัญหาข่าวลวง จึงเป็นวาระที่ส ำาคัญของสงัคม องค์กร
สื่อ ภาคประชาชน และรัฐบาล ต่างเริ่มตื่นตัวจริงจังในการแก้
ปัญหา โดยเกิดศูนย์ข่าวที่มีภารกิจในการแก้ไขข่าวลวงโดย
เฉพาะ ควบคู่ไปกับการดำาเนินการคล้ายคลึงกันของเพจที่ได้รับ
ความนิยมบนเครือข่ายสังคม อย่างไรก็ตาม ในสังคมไทยแทบ
จะยังไม ่ม ีการศ ึกษาเก ี่ยวก ับธรรมชาติของข ่าวลวงว ่าม ี
คุณลักษณะด้านต่างๆ อย่างไร และวิธีการไหนจะสามารถหยุด
หรือป้องกันการแพร่กระจายของข่าวลวงได้ดีที่ส ุด การขาด
ความรู้นี้ทำาให้การดำาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับขา่วลวงขาดความ
มั่นใจและสิ่งยืนยันว่าดำาเนินการอย่างตรงจุดและได้ผล

เมื่อต้นปี 2563 ในช่วงที่ COVID-19 เริ่มระบาด ผู้เขียนได้มี
โอกาสรว่มพัฒนาโครงการ Cofact ประเทศไทย ซ่ึงมีเป้าหมาย
ในการสรา้งกลไกการตรวจสอบข ่าวลวง  ผ ่านเว ็บไซต ์
cofact.org ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายออนไลน์ของอาสา
สมัครที่ท ำางานตรวจสอบข่าวลวง หนึ่งในปัจจัยส ำาคัญที่จะ
ทำาให้ Cofact บรรลุถึงเป้าหมายนี้ได้ คือการพยายามตอบ
คำาถามว่า “ขา่วลวงเป็นอย่างไร มีพฤติกรรมอย่างไร และจะ

หยุดยั้งการระบาดได้อย่างไร” ผู้เขียนจึงได้พัฒนากระบวนวิธีที่
จะทำาให้ได้มาซ่ึงคำาตอบดังกลา่ว

กระบวนการ เร ิ่มด ้วยใช ้ข ้อมลูจากโซเช ียลม ีเด ีย  เช ่น
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube,  บล ็อก  และเว ็บ
ข ่าวต ่างๆ ซ ึ่งรวบรวมโดยบร ิการ Zocial Eye ของบร ิษ ัท
Wisesight โดยข้อมูลแต่ละรายการ ประกอบด้วยวัน เวลา,
ข้อความ, แพลตฟอร์ม, URL, Engagement เป็นต้น 

จากนั้น นำาข้อมูลโซเชียลมีเดียที่มีคำาหรือกลุ่มคำาตามหวัข้อที่
สนใจ มาพล็อตดูรูปแบบการกระจายตัวหรือการกระจุกตัวของ
ข้อความ โดยรูปแบบนี้จะพิจารณาเทียบกับเวลาที่นับตั้งแต่
ข ้อ ค ว า ม แ ร ก ป ร า ก ฏ  ร ่ว ม ก ับ จ ำา น ว น ป ฏ สิ ัม พ ัน ธ ์
(Engagement)  ของ แต ่ละข ้อควา ม  เช ่น ต ัวอย ่า งห วัข ้อ
 “COVID-19 เป็นอาวุธชีวภาพ” พบว่ามขี้อความที่เกี่ยวข้อง
กระจุกตัวเป็นสองกลุ่ม นั่นคือกลุ่มแรก รวมศูนย์อยู่ที่ประมาณ
วันที่ 10 หลงัจากที่พบข้อความแรก และกลุม่ที่สอง รวมศูนย์
อยู่ที่ประมาณวันที่ 30 หลังจากที่พบข้อความแรก
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เพื่อทำาให้การวิเคราะห์เกิดประโยชน์ จึงจ ำาแนกข้อความขา่ว
แต่ละข้อความเป็นสี่ประเภท ได้แก่

1. Super-spreader คือข้อความที่เผยแพรข่้อมลูที่ผิด ที่
มี Engagement มากกว่า 30 ครั้ง หรือเผยแพร่โดย
สำานักข่าวหรือเว็บไซต์ที่มีช่ือเสียง

2. Spreader คือข้อความที่เผยแพร่ข้อมูลที่ผิด ที่เผย
แพร่โดยบัญชีเครือข่ายสังคมหรือกระทู้บนเว็บบอร์ด
โดยคนทั่วไป

3. Super-corrector คือข้อความที่แก้ไขข้อมูลที่ผิด ที่มี
Engagement มากกวา่ 30 คร ั้ง  หร ือเผยแพร่โดย
สำานักข่าวหรือเว็บไซต์ที่มีช่ือเสียง

4. Corrector คือข้อความที่แก้ไขข้อมูลที่ผิด ที่เผยแพร่
โดยบัญชีเครือข่ายสงัคมหรือกระทู้บนเว็บบอร์ดโดย
คนทั่วไป

ทั้งนี้ การจำาแนกประเภทของข้อความจะดำาเนินการโดยการ
อ่านและวิเคราะห์เนื้อหาขา่วลวงทีละเร่ือง

เมื่อแบ่งประเภทข้อความตามเกณฑ์ข้างต้น พบว่าจาก 194
ข้อความที่พบ เป็น Super-spreader 11 ข้อความ (5.67%),
Spreader 119  ข ้อ ค ว า ม  (61.34%),  Super-corrector  42
ข้อความ (21.64%), และ Corrector 22 ข้อความ (11.34%)

เห็นได้วา่ ในบรรดากลุม่ข้อความทีแ่พรข่ ่าวลวง Spreader
ท ัว่ ไปม ีจ ำานวนมากกวา่ Super-spreader มาก ในขณะท ี่
ส ัดส ่วนของกล ุม่ผ ู้แกข้า่วน ั้นเป ็นทางตรงก ันข ้าม น ั่นค ือ
Corrector มีจำานวนน้อยกว่า Super-corrector นั่นหมายถึงว่า
คนทั่วไปมีแนวโน้มที่จะกระจายข่าวลวงที่ได้รับมา แต่ไม่
ค่อยจะเป็นผู้แก้ข่าวเมื่อได้รับข้อมูลใหม่ทีเ่ป็นความจริง

ต่อมา เมื่อพิจารณาดูสัดส่วนของแพลตฟอร์มที่พบข่าวลวงและ
ก า ร แ ก ข้ า่ ว ล ว ง  พ บ ว ่า  Facebook  แ ล ะ  Twitter  เ ป ็น
แพลตฟอร์มยอดนิยมของทุกกลุ่ม อย่างไรก็ตาม พบวา่ Super-
corrector  มสี ัดส ่วนท ี่จะอย ู่บนเว ็บข ่าวส ูง  ซ ึ่งช ี้ให ้เห ็นวา่
องคก์รส่ือมีบทบาทสูงในการเป็นผู้แก้ข่าวลวง

2



* “news” คือเวบ็ไซต์ข่าว ส่วน “forum” คือเว็บบอร์ด เช่น pantip.com

ขั้นตอนต่อมา คือการพิจารณาปฏสิัมพันธ์ระหวา่งข้อความที่
อยู่ในบทบาทต่างๆ โดยดูรูปแบบการปรากฏและความสัมพันธ์
ของข้อความในบทบาทต่างๆ ภายในกลุม่กระจุกตัว (Cluster)
เดียวกัน พบข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือการระบาดของข่าวลวงใน
กลุ่มกระจุกตัวหนึ่งๆ มแีนวโน้มที่จะยุติลง (จำานวน Spreader

ลดลงจนแทบจะหายไป) หากกลุม่กระจุกตัวนั้นมี Super-
corrector จำานวนมากแกข้่าวในเวลาไล่เลี่ยกันหลังจากที่พบ
ข้อความประเภท Super-spreader ในทางกลับกัน หากกลุ่ม
กระจุกตัวนั้นขาด Super-corrector ข่าวลวงก็จะระบาดต่อไป
โดย Spreader ที่มีจำานวนไม่ลดลง
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ข่าวลวงเร่ือง COVID-19 เป็นอาวุธชวีภาพ พบการระบาดสอง Cluster โดย Cluster แรกมี Super-corrector 
จำานวนมากแก้ข่าวพร้อมๆ กันจึงหยุดระบาด ในขณะท่ี Cluster ท่ีสอง มี Super-corrector ในช่วงแรกๆ ก็จริง 

แต่มี Super-spreader ภายหลัง ทำาให้การระบาดต่อเน่ืองออกไปโดย Spreader

ข่าวลวงเร่ืองการป้องกัน COVID-19 ด้วยการรักษาความชุ่มชื้นของลำาคอ พบการระบาดสอง Cluster โดย Cluster แรก
มี Super-corrector จำานวนมากแก้ข่าวพร้อมๆ กัน จึงหยุดระบาดอย่างชัดเจน  ในขณะท่ี Cluster ท่ีสอง 

ยงัไม่พบผลการทำางานของ Super-corrector ณ วันท่ีวิเคราะห์ข้อมูล

นั่นหมายความว ่า การทำางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
(Coordinated effort) และทันท่วงที (Timely) ขององค์กร
สื่อและสื่อโซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามจำานวนมากในการ
แก้ข่าวลวง เป็นเงื่อนไขที่สำาคัญในการหยุดยั้งการระบาด
ของข่าวลวง

สุดท้าย เราสามารถวิเคราะห์เน ื้อหา (Text analysis) ของ
ข้อความในการระบาดแต่ละระยะ โดยแบ่งการระบาดภายใน
กลุ่มกระจุกตัวแต่ละกลุ่มออกเป็นสองระยะ คือระยะเร่ิมต้น กับ
ระยะพัฒนา
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จะพบวา่ในระยะเริ่มต้น การระบาดมักจะเริ่มโดย Spreader
ในลักษณะการพูดลอยๆ เป็นความคิด ข่าวลือ ในขณะที่การ
ระบาดในระยะพัฒนา เนื้อหาจะดูม ีความนา่เชื่อถ ือ เป็น
วิชาการ หรืออ้างวา่มีที่มาที่เป็นความลับ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ข้อสังเกตนี้ไม่ได้เป็นจริงในทุกกรณี ขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหา
ของขา่วนั้นๆ

นอกจากเร่ือง COVID-19 เป็นอาวุธชีวภาพแลว้ ผู้เขียนได้ใช้วิธี
การนี้วิเคราะห์ข่าวลวงเรื่องการตรวจ COVID-19 ด้วยการกลั้น
หายใจ 10 วินาที, การป้องกัน COVID-19 ด้วยการรักษาความ
ชุ่มช้ืนของลำาคอ, และการด่ืมนำ้าอุ่นเพื่อฆ่าเช้ือ COVID-19 รวม
สี่เรื่อง ซึ่งได้ผลใกล้เคียงกับข้อสังเกตจากเรื่องแรกที่ได้อธิบาย

ไป (ยกเว้นการวิเคราะห์เนื้อหาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะ
เนื้อหาของแต่ละข่าว)

ด ังน ั้น อาจสร ุปได ้ว ่า  ผลการศกึษาจากตัวอย ่างเร ื่อง
COVID-19 ทัง้สี่ห ัวข้อโดยใช้กระบวนวธิีนี้ ช ี้ใหเ้หน็ถึง
บทบาทและความสำาคัญของกลุ่ม Super-corrector ซึง่เป็น
ผู้แก้ข่าวลวง ทีเ่ป็นไดท้ั้งองค์กรสื่อ ศนูย์ตรวจสอบข่าว
ลวง เพจหรือผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามสูง ท่ีต้องคอย
ติดตาม ตรวจสอบ และเผยแพรเ่นื้อหาแก้ไขความเชื่อ
ความเข้าใจทีผ่ ิด โดยจะมีโอกาสสูงในการหยุดยั้งการ
ระบาดได้เมื่อ Super-corrector ร่วมกนัแก้ไขข่าวนั้นอย่าง
รวดเร็วและพร้อมเพรียงกนัเมื่อพบการระบาด
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ข้อจำากัดและโอกาสในการพัฒนาการวเิคราะห์ข่าวลวง

การศึกษาโดยใช้กระบวนวิธีนี้ในคร้ังนี้ เป็นความพยายามแรกๆ
ในประเทศไทย ในการศึกษาเรื่องการระบาดและการหยุดยั้ง
การระบาดของข่าวลวงอย่างเป็นระบบ ซึ่งยังมีข ้อจ ำากัดที่
สำาคัญ เช่น:

• กระบวนวิธี: เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลประเภทต่างๆ ที่สรุปผลจากระดับความสัมพันธ์
(Correlation)  ไ ม ่ใ ช ่ก า ร ย ืน ย ัน เ ห ต ุแ ล ะ ผ ล
(Causation) กล่าวคือเป็นการสรุปผลจากรูปแบบ
ความสัมพันธ์ “ที่เห็น” ซ่ึงไม่ได้หมายความวา่สิ่งที่เห็น
ต้องมีเหตุและผลเกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การสรุปว่า
“เมื่อมีสิง่นี้ จึงพบสิ่งนี้” จึงไม่ได้หมายความว่า “เมื่อมี
สิ่งนี้ จึงนำาไปสู่สิง่นี้” การยืนยันเหตุและผลของความ
สัมพันธ์ ไม่ใช่ขอบเขตของการศึกษานี้ ซึ่งสามารถ
ทำาได้ด้วยการทดลองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยการ
ควบคุมตัวแปร หรือด้วยการเก็บข้อมูลที่ยืนยันความ
สัมพันธ์ระหว่างข้อความแต่ละประเภทได้ เช่นการ
ยืนยันว่าข้อความของ Super-corrector “A” มาจาก
การที่ “A” เห็นข้อความนั้นจาก Super-spreader “B”
ซึ่งเป็นข้อมูลที่เครื่องมือปัจจุบันไม่สามารถได้มาหรือ
ยืนยันได้โดยง่าย

• ข้อมูลที่นำามาศึกษา: มขีนาดเล็ก จำากัดเพียงแค่ขา่ว
ส ี่ห ัวข ้อเร ื่อง  COVID-19 เท ่าน ั้น  ซ ึ่งแต ่ละห ัวข ้อ
สามารถเก็บข้อมลูโซเชียลมีเดียที่เจ้าของเนื้อหาเปิด
เผยเป็นสาธารณะเท่านั้น และไม่รวมเนื้อหาใน LINE
ซึ่งไม่สามารถเข้าถงึได้เลยหากไม่ใช่เจ้าของหรือ
สมาชิกในกลุ่ม ข้อจำากัดนี้ทำาให้ผลการศึกษาอาจไม่
เป็นจริงในทุกกรณี

ดังนั้น หากผู้สนใจต้องการที่จะต่อยอดพัฒนากระบวนวิธีนี้ให้ดี
ยิ่งขึ้น ผู้เขียนแนะนำาให้มุ่งเน้นการพัฒนาในเร่ืองดังต่อไปนี้:

• กระบวนวิธี: พัฒนาหรือออกแบบกระบวนวิธีที่จะ
สา มา รถ ย ืน ย ัน ควา ม สมั พ ัน ธ ์เ ช ิง เห ต ุแ ล ะผ ล
(Causation)  เพ ื่อสน ับสน ุนระด ับความส ัมพ ันธ ์
(Correlation) เช่น การหาวิธ ีเก ็บและยืนยัน “การ
ไหล” ของข้อมูลชิ้นหนึ่งๆ เป็นล ำาดับๆ และหาจุดที่
ผู้รับข้อมลูช้ินนั้นเปลี่ยนบทบาทจากผูแ้พร่เป็นผู้แก้ไข

• ข้อมูลที่น ำามาศึกษา: เก็บข้อมูลขา่วลวงประเด็น
อ่ืนๆ และหวัข้ออ่ืนๆ ใหม้ากขึ้น และยืนยันข้อสรุปโดย
การยืนยันนัยยะทางสถิติ (Statistical significance)
ของสมมุติฐานเมื่อเทียบกับจำานวนข้อมูลทั้งหมด
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