


คำำ�นำำ�

โคแฟค หรืือ COFACT (Collaborative Fact Checking) เกิิดข้ึ้�นมาด้วยแรืงบัันดาลใจจากิกิารื 

รืวมตััวขึ้องภาคปรืะชาสัังคมในไตั้หวัน ที่่�เชื�อเรืื�องพลังขึ้องภาคพลเมืองในกิารืรืับัมือกิับัด้านมืดขึ้องขึ้้อมูล

ขึ้า่วสัารื ดว้ยกิารืมพ่ื�นที่่�กิลางในกิารืใหท้ี่กุิฝ่า่ยมาชว่ยกินัคน้หาขึ้อ้เท็ี่จจรืงิ เพื�อไมใ่หฝ้่า่ยใดฝ่า่ยหน้�งเป็นเพ่ยง

ผูู้้รืู้จรืิง เพรืาะบัางครืั�งขึ้้อเที่็จจรืิงอาจเปล่�ยนแปลงไปได้ตัามกิาลเวลาและเหตัุปัจจัย

ตั่อมาได้ม่กิารืปรืะสัานงานเพื�อสัรื้างความรื่วมมือ จนนำมาสัู่โคแฟค (ปรืะเที่ศไที่ย) ซ้ึ่�งม่กิารืใช้

เที่คโนโลย่ขึ้องภาคพลเมือง (Civic Tech) รื่วมกัิบังานเชิงขึ้่าวด้านวารืสัารืศาสัตัรื์ (Journalism) โดยม่กิอง 

บัรืรืณาธิิกิารืรื่วมที่ำงานกิับัอาสัาสัมัครืเพื�อกิรืองขึ้่าว และเปิดพื�นท่ี่�กิลางให้ทุี่กิคนรื่วมแลกิเปล่�ยน โตั้แย้ง 

ขึ้้อเที่็จจริืง และแสัดงความเห็นร่ืวมกิันได้ อ่กิที่ั�งยังม่ไลน์แชที่บัอที่ โปรืแกิรืมพูดคุยคุมอัตัโนมัตัิ ที่่�เปิดให้ 

ทีุ่กิคนสั่งขึ้่าวมาให้ที่่มกิลั�นกิรือง กิ่อนจะเผู้ยแพรื่ผู้่านสัื�อสัังคมออนไลน์และสัื�อมวลชนอ่กิด้วย

ดว้ยความเชื�อมั�นในกิารืมส่่ัวนรืว่มขึ้องภาคพลเมือง จากิกิารืนำแอปพลิเคชั�นไลน ์แชที่บัอที่ และฐาน

ขึ้อ้มูลในเว็บัไซึ่ต์ั มาชว่ยตัรืวจสัอบัข้ึ้อเท็ี่จจริืง จง้ขึ้ยายงานไปสัูก่ิารืสัร้ืางชุมชนผูู้้ตัรืวจสัอบัข้ึ้อมูล ที่่�ไมไ่ด้เป็น

เพ่ยงชุมชนนักิวิชากิารื หรืือนักิขึ้ับัเคลื�อนงานด้านสัื�อสัารืมวลชนเที่่านั�น หากิเป็นทีุ่กิคน ทีุ่กิเพศ ทีุ่กิวัยที่่�จะ 

มาชว่ยกัินตัรืวจสัอบัข้ึ้อมลูขึ้า่วลวง และส่ังต่ัอขึ้า่วจริืงหรือืข้ึ้อมลูที่่�ถููกิต้ัองออกิสัูส่ังัคมต่ัอไป นวัตักิรืรืมโคแฟค 

น่� ถูือเป็นภารืกิิจกิารืปฏิิรืูปสัื�อในยุคดิจิที่ัล ที่่�กิลับัมาสัรื้างความเขึ้้มแขึ้็งในภาคพลเมืองอย่างแที่้จรืิง

พรือ้มกิบัักิารืพฒันานวตัักิรืรืมโคแฟค โครืงกิารืพัฒนาเครือืข่ึ้ายพลเมอืงโคแฟคบันหลักิวารืสัารืศาสัตัร์ื

และทัี่กิษะยุคดิจิที่ัล ได้ดำเนินกิารืจัดเวที่่เสัวนานักิคิดดิจิทัี่ล (Digital Thinkers Forum) เพื�อเป็นพื�นท่ี่� 

ถูกิเถู่ยงเชิงนโยบัายสัาธิารืณะ แลกิเปล่�ยนความคิดเห็น รืะดมสัมอง เพื�อพัฒนาแนวที่างกิารืกิำกัิบัดูแล

เที่คโนโลย่กิ้าวกิรืะโดด และกิารืพัฒนาที่่�ยั�งยืน ซึ่้�งกิารืจัดเวที่่ในแตั่ละครืั�ง ม่เป้าหมายเพื�อให้ได้ขึ้้อเสันอแนะ

และแนวที่างดา้นนโยบัายสัาธิารืณะในกิารืกิำกิบัั หรือืรืปูธิรืรืมความสัำเรืจ็ (Best Practice) ดา้นเที่คโนโลย่ 

ดจิทิี่ลัและกิารืสัื�อสัารืเพื�อนำไปสัูแ่นวที่างกิารืพฒันาอย่างยั�งยืน และสัง่เสัรืมิความเข้ึ้มแขึ้ง็ขึ้องพลเมืองในกิารื

รืับัมือโลกิออนไลน์ 

กิารืสัานเสัวนานักิคิดดิจิที่ัล ถููกิจัดขึ้้�นทัี่�งสัิ�น 22 ครืั�ง ในรืะยะเวลา 3 ปีเตั็ม รืะหว่างเดือนกิรืกิฎาคม 

พ.ศ. 2562 ถูง้เดือนมถิูนุายน พ.ศ. 2565 ในปรืะเดน็สัำคญัตัา่ง ๆ อาที่ ิตัวัตนดิจิิทิัลักับัสิทิัธิใินข้อ้มูลูควรไวใ้จิ

ใคร แพลตฟอร์มูดิจิิิทัลักับักัารรับมืูอข่้าวลวง ความูเกัลียดิชััง และด้ิานมืูดิในโลกัออนไลน์ จิากัความูเหลื�อมูล้ำ

สิูค่วามูเป็น็ธิรรมูยคุดิจิิทิัลั เรากัำลงัทัิง้ใครไวข้้า้งหลงั และสิิทัธิคิวามูเป็็นสิว่นตวั และ/หรอืความูป็ลอดิภัยัใน

มูุมูมูองสิิทัธิิพลเมูืองยุคดิิจิิทััล ตามูสิถานกัารณ์์และกัระแสิ
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ตััวตันำดิิจิิทััล
กัับัสิทัธิิในำข้้อมููล 
เร�คำวรไว้ใจิใคำร? 
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ในำยุุคำนำ้� ผูู้้คำนำใช้้ช้้วิตัในำแบับัพ่ึ่�งพึ่�เทัคำโนำโลยุ้ดิิจิิทััลมู�กัเท่ั�ไร 
ประเด็ินำกั�รรกััษ�ตััวตันำดิิจิิทััล และกั�รเข้้�ถ่ึงสิทัธิิในำข้้อมููลดิิจิิทััล 
ยุิ�งทัว้คำว�มูสำ�คัำญข้่�นำเป็นำเง�ตั�มูตััว เนำ่�องจิ�กัคำว�มูกัังวลเร่�อง
กั�รเข้้�ถ่ึง รุกัลำ� และใช้้ประโยุช้น์ำข้้อมููลส่วนำบุัคำคำลโดิยุไมู่ได้ิ 
รบััอนำญุ�ตั ข้ยุ�ยุไปสู่คำว�มูไมูไ่ว้ว�งใจิในำเทัคำโนำโลยุใ้หมู ่ 

ตััวตันำดิิจิิทััลกัับัสิทัธิิในำข้้อมููล เร�คำวรไว้ใจิใคำร จ่ิงถึูกันำำ�มู�เป็นำ
โจิทัยุ์ร่วมูพูึ่ดิคำุยุ เพ่ึ่�อทัำ�คำว�มูเข้้�ใจิ นำำ�เสนำอทั�งออกัข้องกั�ร
รกััษ�ตััวตันำดิิจิิทััล และสิทัธิิในำกั�รเข้้�ถ่ึงข้้อมููลอยุ�่งสร�้งสรรค์ำ
และได้ิผู้ลด้ิท้ั�สุดิ จิ�กัมุูมูมูองนำักัวิช้�กั�รผูู้้เช้้�ยุวช้�ญ และนัำกัคิำดิ
ผูู้มู้ป้ระสบักั�รณ์์
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กั�รก้ั�วสู่ยุุคำตััวตันำดิิจิิทััล สังคำมูไทัยุพึ่รอ้มูแค่ำไหนำ
ในำบัรบิัทัส�กัล (Digital ID: Are we ready?)

ศ.อุกัฤษฎ์์ ปัทัมู�นำนัำท์ั
ผู้้�อำำ�นวยก�รศู้นย์แม่่โขงศึูกษ� สถ�บัันเอำเชียีศึูกษ� 
จุุฬ�ลงกรณ์์ม่ห�วิทย�ลัย

ศ.อุกุฤษฎ์์ ปัทัมานนัท์ั ผ้�อุำนวยการุศน้ย์แม่โขงศึกษา สถาบันัเอุเชียีศกึษา จิฬุาลงกรุณ์์มหาวทิัยาลยั

ช่�แจงถูง้ความสัำคญัเกิ่�ยวกิบััปรืะเดน็กิารืเสัวนาวา่ บัรืบิัที่ขึ้องกิารืกิา้วเขึ้า้สัูย่คุดจิทิี่ลัทัี่�วโลกิเปน็ไปอยา่งรืวดเรืว็ 

และม่ความสัลับัซึ่ับัซึ่้อนมากิ ไม่เพ่ยงแตั่ปรืะเที่ศไที่ยเที่่านั�น แต่ัอาเซึ่่ยนกิ็ให้ความสัำคัญกิับัเรืื�องน่�เช่นกัิน 

โดยเฉพาะในปรืะเด็นที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับัความสััมพันธิ์ขึ้องมนุษย์ ตััวตันดิจิที่ัล จ้งตั้องกิารืกิารืแลกิเปล่�ยนและ

หารืือกิันมากิขึ้้�น เพื�อนำไปสัู่ขึ้้อเสันอแนะ แนวที่างในกิารืกิำหนดนโยบัาย และกิารืให้ขึ้้อมูลตั่อสัาธิารืณะ
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คำณุ์สุภิิญญ� กัล�งณ์รงค์ำ
ผู้้�รว่ม่ก่อำตัั้�งศู้นย์นโยบั�ยดิิจิุทัลแหง่อำ�เซียีน

สุภิิญญา กลางณ์รุงค์ิ ผ้�รุ่วมก่อุตัั้�งศ้นย์นโยบัายดิจิิทััลอุาเชีียน กิล่าวนำว่า รืัฐบัาลไที่ยได้ผู้่าน

กิฎหมายเก่ิ�ยวกิับัดิจิที่ัลหลายฉบัับั หน้�งในนั�นคือกิฎหมายตััวตันดิจิที่ัลที่่�จะม่ผู้ลบัังคับัใช้ โดยกิารืให้ม่กิารื

พิสูัจน์ตััวตันปรืะชาชนรืะบับัดิจิที่ัลแห่งชาตัิ เพื�อสัรื้างรืะบับักิารืเชื�อมต่ัอในกิารืแสัดงตััวตัน อันนำไปสัู่กิารื

ที่ำธิรุืกิรืรืมที่่�สัะดวกิมากิขึ้้�น แต่ัยงัมค่ำถูามถูง้ความมั�นคงและปลอดภัย มค่วามกัิงวลจากิกิารืเปิดเผู้ยตัวัตันใน

แบับัอิเล็กิที่รือนกิิสั ์ที่่�ไมใ่ช่แค่เรืื�องความเปน็ส่ัวนตัวัเที่า่นั�น แต่ัอาจจะมอ่นัตัรืายจากิอาชญากิรืรืมไซึ่เบัอรืต์ัาม

มาด้วย จ้งควรืรืะมัดรืะวังให้มากิขึ้้�น แตั่ไม่ควรืตัรืะหนกิจนเกิินไปด้วยกิารืรืู้เที่่าที่ันเที่คโนโลย่ดิจิที่ัล
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บัอกัเล่�บัทับั�ทัภิ�คำรฐั กัับัภิ�รกิัจิดิแูลข้้อมููลตััวตันำดิิจิิทััล

ดรุ. ภิ้มิ ภิ้มิรุัตั้น์ ทัี�ปรุึกษาสำนักงานคิณ์ะ

กรุรุมการุกำกับัหลักทัรุัพย์และตั้ลาดหลักทัรุัพย์ 

นำเสันอภาพรืวมขึ้องกิารืออกิแบับัรืะบับัพสิัจูนต์ัวัตัน 

อิเล็กิที่รือนิกิส์ัแห่งชาติั หรืือ National Digital ID 

(NDID)1 ขึ้องไที่ยว่า โครืงกิารืน่�  เรืิ�มมา 3 ปีแล้ว 

ภายใต้ัคณะกิรืรืมกิารืร่ืวมภาครัืฐและเอกิชน โดย

ที่่มศ้กิษากิฎหมายได้ช่วยกัินรื่างกิฎหมายใหม่ด้าน

ดิจิทัี่ล และท่ี่มศ้กิษาเที่คโนโลย่ ท่ี่�ภาครัืฐสันับัสันุน 

และเอกิชนวางรืะบับั เพื�ออำนวยความสัะดวกิให้

ปรืะชาชนสัามารืถูพิสัูจน์ตััวตันในรืะบับัออนไลน์ได้ 

โดยไมต่ัอ้งแสัดงตัวัจรืงิและเอกิสัารื ลดความซึ่�ำซึ่อ้น

และลดขึ้ั�นตัอนกิารืที่ำธิุรืกิรืรืมตั่าง ๆ แตั่ยังคงตั้อง

รืักิษาความเป็นสั่วนตััวไว้ ไม่ให้ถููกิละเมิด หรืือเอา

ขึ้้อมูลสั่วนบัุคคลไปใช้โดยไม่ได้รืับัอนุญาตั  

ดรุ.ภิ้มิ ให้ความรู้ืเพิ�มเตัิมว่า ตัอนน่�รืะบับั

พิสัูจน์ตััวตันที่ั�วโลกิม่ 2 แบับั คือ แบับั Centralize 

ม่หน้�งองค์กิรืเป็นผูู้้เกิ็บัขึ้้อมูลกิลางและกิำกัิบัดูแล 

ม่ขึ้้อด่คือง่าย ใช้หลักิฐานชิ�นเด่ยวยืนยันกิารืเชื�อมโยงข้ึ้อมูลได้หมด แต่ัขึ้้อเสั่ยคือ เพิ�มความเส่ั�ยงให้ทีุ่กิคน

พรื้อมกิัน เพรืาะองค์กิรืเด่ยวแห่งน่� จะตั้องเกิ็บัข้ึ้อมูลจำนวนมากิ ม่ความเสั่�ยงที่่�ข้ึ้อมูลจะรืั�วไหล หรืือถููกิเอา

ไปใช้ในที่างที่่�ไม่เหมาะสัม

สั่วนแบับั Federated ม่หน้�งองค์กิรืกิำกิับัดูแล ให้หลายหน่วยงานมาช่วยยืนยันตััวตัน (เช่น 

ไปรืษณ่ย์ หรืือธินาคารื) คนที่ั�วไปกิ็สัามารืถูไปเปิดบััญช่กัิบัหน่วยงานเหล่านั�นได้ หมายความว่า จะม่หลาย

หน่วยงานที่่�ออกิมารัืบัอาสัายืนยันตััวตันแที่นตััวเรืา โดยที่่�เรืาไม่ตั้องแสัดงขึ้้อมูลยืนยันตััวตันอ่กิ ม่ขึ้้อด่คือ 

กิรืะจายความเสั่�ยงขึ้องขึ้้อมูลรืั�วไหล แตั่กิ็อาจม่จุดอ่อนคือ หน่วยงานย่อยที่่�รืับัลงที่ะเบั่ยนเพื�อยืนยันตััวตัน

เหล่าน่� กิ็เสั่�ยงจะถููกิลักิลอบัขึ้โมยขึ้้อมูลไปใช้ได้เช่นเด่ยวกิัน

ดังนั�น รืะบับัขึ้องไที่ยจ้งตั้องพัฒนาโดยกิำจัดจุดอ่อนขึ้อง 2 รืูปแบับัขึ้้างตั้น ด้วยกิารืออกิแบับั

เที่คโนโลยใ่หม่ ให้เจ้าขึ้องข้ึ้อมลูสัื�อสัารืกัินเองได้โดยตัรืง ไม่ตัอ้งมอ่งค์กิรืกิลางเก็ิบัขึ้อ้มลูเพย่งหน่วยเดย่ว เปิด

ใหห้ลายบัริืษทัี่มาร่ืวมกินั แลว้วนัขึ้า้งหน้า เรืาสัามารืถูที่่�จะไปเปิดบัญัชกั่ิบับัรืษิทัี่เหลา่น่� และแสัดงตัวัตันผู่้าน

โลกิออนไลนไ์ด้ โดยที่่�ไมต่ัอ้งมาเจอกินั เปา้หมายขึ้องเรืา คอื ถูา้ที่ำใหภ้าคเอกิชนใช้ได ้กิจ็ะชวนภาครืฐัมาใช้

ด้วย เช่น กิรืมกิารืปกิครือง เพื�อจะได้ปกิป้องคนไที่ยตัั�งแตั่เกิิด

1 NDID หรืือ National Digital ID คือตััวตันขึ้องผูู้้ใช้บัรืิกิารืบันโลกิดิจิที่ัล ที่่�สัามารืถูที่ำธุิรืกิรืรืมออนไลน์ตั่างๆ เช่น 

กิารืเปดิบัญัชเ่งนิฝ่ากิออนไลน ์กิารืสัมคัรืขึ้อสันิเชื�อออนไลน ์เปน็ตัน้ โดยไมต่ัอ้งเดนิที่างไปที่่�สัาขึ้า หรือืสัำนกัิงาน เพื�อที่ำกิารื

แสัดงตันสัำหรืับัสัมัครืบัรืิกิารื https://www.ndid.co.th/faqs/ 

ดิร. ภิูมู ิภิูมูริตัันำ์
ที�ปรกึษ�สำ�นักง�นคณ์ะกรรม่ก�ร
กำ�กับัหลักทรพัย์และตั้ล�ดิหลักทรพัย์
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จดุเด่นขึ้องแพลที่ฟอร์ืมน่� คอืสัร้ืางความสัมดุลรืะหว่างความเป็นส่ัวนตัวัและความปลอดภัย ดว้ยรืะบับั

สัองขึ้ั�นตัอน คือ เจ้าขึ้องขึ้้อมูลสัามารืถูแสัดงตััวตันด้วยตััวเอง และเมื�อหน่วยงานอื�นตั้องกิารืเชื�อมตั่อเพื�อ 

ขึ้อใช้ขึ้้อมูลสั่วนตััวนั�นๆ สัามารืถูสั่งตั่อขึ้้อมูลได้ถู้าเจ้าขึ้องอนุญาตั

เรยุ้นำรูจ้ิ�กัต้ันำแบับัในำต่ั�งแดินำ 
ก่ัอนำปรบััใช้ร้ะบับัยุน่ำยุนัำตััวตันำดิิจิิทััลในำไทัยุ 
เพ่ึ่�อคำว�มูปลอดิภัิยุข้องทักุัคำนำ

ดรุ. โรุบัิน ฟาโรุฮ์์ (Dr. Robin Pharoah) 

ผ้�อุำนวยการุ Global Insight Future Agenda

เรืิ�มต้ันด้วยกิารืตัั�งคำถูามว่า เรืาคิดอย่างไรืเกิ่�ยวกิับั 

ตััวตันดิจิที่ัล (Digital Identity) และความท้ี่าที่าย 

ที่างเที่คโนโลยท่ี่่�อยูเ่บัื�องหลงั โดยในโลกิดจิทิี่ลั เรืาจะ

ต้ัองผู่้านกิรืะบัวนกิารืโดยกิารืให้หลกัิฐานยนืยนัตัวัตัน

ขึ้องเรืา เรืาจะต้ัองพิสัูจน์ว่าเรืาเป็นใครืก่ิอนที่่�เรืาจะ

เข้ึ้าสู่ัรืะบับัความปลอดภยั ปัญหาคอืความไม่ปลอดภยั

ไซึ่เบัอร์ื และความรืบััผู้ดิชอบัที่างดจิทิี่ลัขึ้องผูู้ใ้ห้บัรืกิิารื

นอกิจากิน่� ผูู้้เช่�ยวชาญยังช่�ให้เห็นว่า กิารื

พฒันาตัวัตันดิจทิี่ลัต้ัองคดิให้รือบัคอบั อย่างเช่นตััวตัน 

ดิจิที่ัลสัามารืถูที่ำหน้าที่่�เป็นบััตัรืปรืะจำตััวท่ี่�เป็น

ที่างกิารืได้ แต่ัขึ้ณะเด่ยวกิันกิ็เป็นเครืื�องมือวัดเรืื�อง

บัุคลิกิ ตััวตัน ความคิดความเชื�อที่างกิารืเมือง ที่าง

ศาสันา หรืือความชอบัในกิารืซ้ึ่�อสัินค้า และท่ี่�สุัดกิ็

กิลายเป็นข้ึ้อมูลที่่�เป็นสัินที่รืัพย์ขึ้องผูู้้ให้บัรืิกิารืด้วย

เช่นกินั

ดรุ.โรุบันิ ตัั�งข้ึ้อสังัเกิตัว่า เที่คโนโลยไ่ม่เพย่งเป็นรืะบับัที่่�นำข้ึ้อมูลตัวัตันไปอยูบ่ันโลกิออนไลน์ เพื�อแลกิ

กิับัความสัะดวกิสับัายเที่่านั�น แตั่ยังหมายถู้งกิารืรืวมฐานขึ้้อมูลตั่าง ๆ ท่ี่�ยังคาดเดาผู้ลอนาคตัไม่ได้ ซึ่้�งผูู้้ให้

บัรืิกิารือาจนำขึ้้อมูลที่างดิจิที่ัลเหล่านั�น ไปที่ำให้เป็นสัินที่รืัพย์ขึ้องหน่วยงาน ในด้านกิารืตัลาดและธิุรืกิิจกิ็ได้

ดงันั�น หน่วยงานที่่�เกิ่�ยวขึ้อ้งตัอ้งคำนง้ถูง้กิารืวางกิฎกิตักิิาเพื�อกิำกิบััดแูล โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในปรืะเด็น

สัำคญั คอื ตัอ้งดูเงื�อนไขึ้และบัรืบิัที่ขึ้องสังัคมในเวลานั�นเปน็หลกัิวา่ จะวางแนวที่างอยา่งไรื และอาจตัอ้งมอง

ภาพอนาคตัในสัถูานกิารืณ์ที่่�แย่หรือืเลวร้ืายที่่�สุัดไว้กิอ่น เพื�อจะได้เห็นภาพรืวมที่ั�งหมด ไม่ใช่มองแต่ัดา้นบัวกิ

ขึ้องเที่คโนโลย่เที่่านั�น อ่กิที่ั�งตั้องม่กิรืะบัวนกิารืสัรื้างความไว้วางใจ และที่ำให้รืะบับัโปรื่งใสัและเชื�อถูือได้ 

ในด้านนโยบัาย ตัอ้งดูเรืื�องความเป็นส่ัวนตัวัขึ้องเจ้าขึ้องข้ึ้อมูล ความปลอดภัยในกิารืใช้งาน ความครือบัคลุม

ที่ั�วถู้ง และกิารืกิำกิับัดูแลผูู้้ใช้งานให้ครืบัทีุ่กิมิตัิด้วยตััวตันดิจิที่ัล

ดิร. โรบัินำ ฟ�โรฮ์์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร Global Insight Future Agenda
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ระบับัยุน่ำยุนัำตััวตันำดิิจิิทััลกัับัสิทัธิิคำว�มูเป็นำส่วนำตััว 
เร�คำวรไว้ว�งใจิใคำร/อะไร  
(Good ID and Privacy: 
Who/What should we trust?)

ข�อุม้ลส่วนตั้ัวในรุะบับัดิจิิทััลคิวรุเก็บัมากน�อุยแค่ิไหน จิึงจิะทัำให�เกิดคิวามไว�วางใจิได� 

นอุกจิากนี� ภิาวะขอุงการุนำข�อุม้ลส่วนบัุคิคิลไปขายมีมากขึ�นหรุือุไม่ และปรุะเด็นการุขโมย Digital ID 

เรุาจิะไว�ใจิรุะบับัได�จิรุิงหรุือุไม่ เป็นปรุะเด็นทัี�พ้ดคิุยในเวทัีสานเสวนา

ระบับัยุน่ำยุนัำตััวตันำ ต้ัองสร�้งสมูดิลุ
ระหว่�งคำว�มูโปรง่ใสและคำว�มูเป็นำส่วนำตััว 

สานิล อุับัรุาฮั์ม  (Sanil Abraham) 

ผ้�อุำนวยการุ Center  for  Internet and 

Society, India อธิิบัายถู้งรืะบับักิารืยืนยันตััวตัน 

ดิจิที่ัลขึ้องอินเด่ยว่า ใช้รืะบับัรืวมศูนย์ และกิารื 

ยืนยันพิสัูจน์ตััวบุัคคล โดยใช้ลักิษณะที่างช่วภาพ 

(Biometric) เช่น ลายนิ�วมือ ซ้ึ่�งกิารืที่ำลายนิ�วมือ 

ปลอมก็ิที่ำได้งา่ย ที่ำใหม้ก่ิารืสัร้ืางตัวัตันดิจทิี่ลัปลอม 

ขึ้้�นเป็นจำนวนมากิ สัรืา้งความเสัย่หายที่างเศรืษฐกิจิ 

แกิ่อินเด่ย จ้งเสันอแนะรืัฐบัาลว่า ไม่ควรืแสัดงเลขึ้ 

บััตัรืปรืะจำตััวปรืะชาชนขึ้องทุี่กิคน รืัฐบัาลควรืใช้ 

รืะบับั Tokenization2 ซึ่้�งสัามารืถูตัรืวจสัอบัได้

ที่ั�งน่� สานิล เสันอว่า ถู้าจะออกิแบับัรืะบับั

ยืนยันตััวตันดิจิที่ัลใหม่ จำเป็นต้ัองออกิแบับัรืะบับั

ใหม้ค่นรัืบัผู้ดิชอบั เมื�อมส่ัิ�งผู้ดิปกิติัเกิดิขึ้้�น และสัร้ืาง

สัมดุลรืะหว่างความโปร่ืงใสั และความเป็นสั่วนตััว 

นอกิจากิน่� นโยบัายควรืแปรืผู้กิผู้ันกิับัอำนาจเสัมอ 

2 โที่เค็น (Token) คือ ชุดขึ้้อมูลเสัมือนที่่�ถููกิเขึ้้ารืหัสัโดยกิารืสัุ่ม เพื�อใช้แที่นขึ้้อมูลที่่�ตั้องกิารืความปลอดภัยสัูง และ

หล่กิเล่�ยงกิารืแลกิเปล่�ยนขึ้้อมูลนั�นโดยตัรืง เช่น เลขึ้บััตัรืปรืะจำตััวปรืะชาชน เลขึ้บััตัรืเครืดิตั กิรืะบัวนกิารืแปลงขึ้้อมูลกิลาย

เป็นโที่เค็นน่� เรื่ยกิว่า Tokenization  https://www.scbeic.com/th/detail/product/1384 

ส�นำลิ อับัร�ฮั์มู
ผู้้�อำำ�นวยก�ร Center for Internet 
and Society, India
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กิลุ่มชนชั�นนำ ผูู้้ม่อำนาจ นักิกิารืเมือง และคนรืวยยิ�งตั้องโปรื่งใสั เปิดเผู้ยขึ้้อมูลให้มากิ แตั่คนธิรืรืมดาและ

กิลุ่มอ่อนไหว เช่นกิลุ่มหลากิหลายที่างเพศ กิลุ่มผูู้้ค้าบัรืิกิารืที่างเพศ ปรืะชาชนทัี่�วไป และคนยากิจน ควรื

ตั้องปกิปิดและให้ความสัำคัญกิับัสัิที่ธิิความเป็นสั่วนตััวมากิกิว่าคนกิลุ่มแรืกิ นั�นคือ วิธิ่ที่่�รืะบับัยืนยันตััวตัน 

ควรืได้รืับักิารืออกิแบับัให้เป็น ถู้าอยากิรืู้ว่ารืะบับักิารืยืนยันตััวตันดิจิทัี่ลท่ี่�สัรื้างข้ึ้�นมานั�นด่หรืือไม่ด่ ตั้องให้

นักิกิารืเมืองและคนรืวยที่ั�งหมดใช้รืะบับันั�นเสั่ยกิ่อน ถู้ารืะบับัน่�ด่ คือไม่พบักิารืทีุ่จรืิตัในหมู่นักิกิารืเมืองและ

คนรืวยแล้ว จ้งให้คนจนใช้

ถึ�มูห�กัลไกักั�รคำุ้มูคำรองสิทัธิิ 
ห�กัเกิัดิกั�รละเมูดิิข้้อมููลส่วนำตััวโดิยุรฐั

ผศ.ดรุ.กุสุมา ก้ใหญ่ ผ้�อุำนวยการุสถาบััน 

วิจิัยคิวามขัดแย�งและคิวามหลากหลายทัาง

วัฒนธรุรุมภิาคิใตั้� มหาวิทัยาลัยสงขลานคิริุนทัรุ์ 

วิทัยาเขตั้ปัตั้ตั้านี แบั่งปันว่า ปรืะชาชนในพื�นที่่� 3 

จงัหวดัชายแดนภาคใตั ้มท่ี่ั�งเหน็ดว้ย และไมเ่หน็ดว้ย 

กิับันโยบัายกิารืที่ำให้อัตัลักิษ์บัุคคลกิลายเป็นดิจิที่ัล 

โดยเฉพาะกิารืใช้ใบัหน้าในกิารืพิสัูจน์อัตัลักิษณ์ 

เนื�องจากิรัืฐ  ซ้ึ่�งกิำกัิบัดูแลและเข้ึ้าถู้งข้ึ้อมูลขึ้อง

พลเมือง อา้งสัถูานกิารืณ์ความรุืนแรืง และใช้อำนาจ

ตัามปรืะกิาศสัถูานกิารืณ์ฉกุิเฉนิและรืกัิษาความมั�นคง 

ไม่พ่ยงผูู้กิขึ้าดกิารืใช้ขึ้้อมูลสั่วนบัุคคลขึ้องพลเมือง 

หากิยังเรื่ยกิเกิ็บัขึ้้อมูลเพิ�มมากิขึ้้�นด้วย  

ปรืะชาชนในพื�นที่่�ตัั�งคำถูามว่า ขึ้้อมูลส่ัวน

บัุคคลขึ้องพวกิเขึ้าที่่�รัืฐม่อยู่ เพ่ยงพอที่่�จะคุ้มครือง

พวกิเขึ้าแล้วหรืือยัง กิารืจดที่ะเบั่ยนซิึ่มกิารื์ดเพื�อใช้

ตัิดตัามรือยผูู้้ที่่�นำไปกิ่อเหตัุรืุนแรืง น่าจะเพ่ยงพอ 

หากิยังให้เกิ็บัลายนิ�วมือ และถู่ายภาพใบัหน้าอ่กิ 

ขึ้้อมูลท่ี่�เก็ิบัไปทัี่�งหมดน่� ป้องกัินกิารืสัวมสิัที่ธิิซืึ่�อ 

ซึ่ิมกิาร์ืดแล้วเอาไปจุดรืะเบิัดได้อย่างไรื หรืือรัืฐ

ตั้องกิารืนำไปใช้ เพื�อละเมิดความเป็นสั่วนตััวขึ้องปรืะชาชนในพื�นที่่�

นอกิจากิน่� ขึ้้อมูลจากิกิารืวิจัยขึ้องสัถูาบัันฯ โดยกิารืสัำรืวจความคิดเห็นขึ้องปรืะชาชนปรืะเด็นกิารื

ละเมิดสิัที่ธิิมนุษยชน พบัว่า ปรืะชาชนถููกิตัรืวจค้น และถู่ายใบัหน้าโดยไม่บัอกิสัาเหตุั ที่ำให้เกิิดปัญหาใน

เรืื�องขึ้องความไว้วางใจภาครืัฐ และไม่ตั้องกิารืให้ข้ึ้อมูลสั่วนตััวใด ๆ อ่กิ ทัี่�งน่� คำถูามสัำคัญ คือเรืาม่กิลไกิ

อะไรื ในกิารืคุ้มครืองพลเมืองจากิกิารืถููกิละเมิดสัิที่ธิิ ถู้าโดยเอกิชนอาจจะพอใช้กิฎหมายที่ำได้ แตั่ถู้าถููกิ

ละเมิดสัิที่ธิิ�โดยรืัฐจะที่ำอย่างไรื

ผู้ศ.ดิร. กัุสุมู� กัูใหญ่
ผู้้�อำำ�นวยก�ร สถ�บัันวิจัุยคว�ม่ขัดิแย�ง
และคว�ม่หล�กหล�ยท�งวัฒนธรรม่ภ�คใตั้� 
ม่ห�วิทย�ลัยสงขล�นครนิทร ์วิทย�เขตั้ปัตั้ตั้�นี
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ตััวตันำดิิจิิทััล ไมูต้่ัองแสดิง
ข้้อมููลส่วนำตััวทัั�งหมูดิ

ดรุ.สุพจิน์ เธียรุวุฒิ ผ้�อุำนวยการุสำนักงาน

พฒันารัุฐบัาลดิจิทิัลั (อุงค์ิกรุมหาชีน) ตัั�งปรืะเดน็วา่ 

กิรืะบัวนกิารืจัดเกิ็บัเพื�อให้ได้มาซึ่้�งตััวตันดิจิที่ัล 

(Digital ID) นั�น กิารืจัดกิารืที่่�ด่คืออะไรื ความเป็น 

สั่วนตััวและความสัะดวกิม่อะไรืบั้าง โดยศ้กิษาขึ้อง

อเมรืิกิาเท่ี่ยบัเค่ยงกิับัไที่ย ซึ่้�งม่ขึ้้อแตักิตั่าง และม่

ปรืะเด็นท่ี่�จะให้ทุี่กิที่่านพิจารืณาตั่อไป โดยยังไม่ใช่

ขึ้้อสัรืุป

ในอเมรืิกิา กิารืจัดเก็ิบัขึ้้อมูลเพื�อรืะบัุตััวตัน 

เพื�อให้สัามารืถูเขึ้้าใช้บัรืิกิารืที่่�รืัฐจัดให้ ถู้ารืัฐจะให้ 

บัรืิกิารื จะตั้องกิำหนดคุณสัมบััตัิขึ้องคนที่่�จะมาใช้ 

จ้งต้ัองม่กิารืยืนยันตััวตัน กิารืเก็ิบัข้ึ้อมูลจะเก็ิบัเท่ี่าท่ี่� 

จำเป็น (Minimum Necessary) เพื�อรืะบุัตััวตันได้ 

อย่างเช่น ในโลกิออนไลน์ เรืาม่สัิที่ธิิที่่�จะไม่แสัดง 

ตัวัตัน และเรืามส่ัทิี่ธิทิี่่�จะใชช้ื�อเลน่ในกิารืสัมคัรือเ่มล ์หรือืที่วติัเตัอรื ์กิารืกิลา่ววา่ กิารืมต่ัวัตันดจิทิี่ลั ตัอ้งยกิ

ขึ้้อมูลให้รืัฐที่ั�งหมดเป็นเรืื�องที่่�ไม่ถููกิตั้อง

ในรืะบับัขึ้องไที่ย ม่กิารืลงที่ะเบั่ยนพิสัูจน์ตััวตันเพื�อใช้บัรืิกิารื และยืนยันตััวตันเพื�อใช้งานในรืะบับั 

โดยใช้ IdP3 ซึ่้�งต่ัางกัิบัอเมริืกิา ซ้ึ่�งผูู้้ตัรืวจสัอบัตััวตัน และผูู้้ออกิหลักิฐานกิารืยืนยันตััวตัน จะแยกิจากิกัิน 

ที่ั�งในเชิงเที่คนิค และเชิงกิารืที่ำงาน แตั่ขึ้องไที่ยรืวมกิันเป็นผูู้้ให้บัรืิกิารืด้านกิารืเขึ้้าถู้งขึ้้อมูลดิจิที่ัล (digital 

IdP) ดังนั�น โครืงสัรื้างที่่�ไที่ยวางไว้ยังค่อนขึ้้างจำกิัด ผูู้้ตัรืวจสัอบัและออกิหลักิฐานเป็นคน ๆ เด่ยวกิัน

กิารืพิสัูจน์และยืนยันตััวตันไม่เกิ่�ยวกิับักิารืให้บัรืิกิารืข้ึ้อมูล แยกิออกิจากิกัินชัดเจน ในอเมริืกิาให้เก็ิบั

หลักิฐานเท่ี่าที่่�จำเป็น เพ่ยงพอที่่�จะแยกิแยะตััวบุัคคลได้ โดยกิรืะบัวนกิารื 3 ขัึ้�นตัอน คือ 1) เก็ิบัหลักิฐาน

เพื�อจะรืะบัุว่าคนน่�เป็นใครื 2) ตัรืวจสัอบัหลักิฐานว่าถููกิตั้อง เป็นจรืิง ซ้ึ่�งต้ัองตัรืวจสัอบัตัั�งแต่ัตั้นที่างท่ี่�เป็น

แหล่งหลักิฐาน 3) เปรื่ยบัเที่่ยบัรืะหว่างหลักิฐานและตััวบัุคคลว่าเป็นคนเด่ยวกิันจรืิง หมายถู้งเจอกิันซึ่้�งหน้า 

และตั้องม่เจ้าหน้าที่่�ผูู้้เช่�ยวชาญในกิารืตัรืวจสัอบัด้วย

สัำหรืับั NDID ดรื.สัุพจน์ ตัั�งขึ้้อสัังเกิตัว่า รืะบับัน่�  เหมือน 3 in 1 คือ ไม่ได้แยกิกิารืรืะบัุตััวตัน 

ออกิมา แต่ัรืวมถู้งกิารืแชร์ืขึ้้อมูล กิารืให้บัรืิกิารืในกิารืแลกิเปล่�ยนขึ้้อมูลด้วย และกิารืให้เจ้าขึ้องขึ้้อมูล

ยินยอม ขึ้้อด่ คือสัะดวกิ แต่ัว่าขึ้้อมูลที่่�ถููกิเรื่ยกิเก็ิบัไปโดย IdP จะเป็นข้ึ้อมูลที่่�เพ่ยงพอและจำเป็นแค่ไหน 

ปรืะเด็นน่�สัำคัญ เพรืาะบัที่บัาที่ IdP เป็นที่ั�งผูู้้ขึ้อแลกิเปล่�ยนขึ้้อมูล และผูู้้รืะบัุตััวตัน จ้งม่แนวโน้มที่่�จะเรื่ยกิ 

3 ID Provider (IdP): ผูู้้ให้บัริืกิารืดา้นกิารืเขึ้า้ถูง้ข้ึ้อมูล ที่ำหนา้ที่่�บัริืหารืข้ึ้อมูลในกิรืะบัวนกิารืพิสัจูน์และยนืยันตัวัตัน 

ที่างดิจิที่ัลแกิ่ผูู้้ใช้ และ Relying Party https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digitalid/ 

ดิร. สุพึ่จินำ ์เธ้ิยุรวุฒิิ
ผู้้�อำำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�รฐับั�ลดิิจิุทัล 
(อำงค์กรม่ห�ชีน)
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เกิ็บัข้ึ้อมูลให้มากิที่่�สัุด ฉะนั�น กิารืเกิ็บัข้ึ้อมูล เรืาจะแยกิไม่ออกิว่าเป็นกิารืเกิ็บัเพื�อรืะบัุตััวตัน หรืือเป็นกิารื

เกิ็บัเพื�อที่่�จะเอาขึ้้อมูลไปแชรื์คนอื�น 

นอกิจากิน่� แพลตัฟอร์ืมน่� จะรืูข้้ึ้อมลูที่างธุิรืกิรืรืมที่ั�งหมด คำถูามคือถูา้เอกิชนเป็นเจ้าขึ้อง ใครืมโ่อกิาสั

เขึ้้าถู้งขึ้้อมูลน่�ได้บั้าง และเจ้าขึ้องขึ้้อมูลจะรืู้หรืือไม่ว่าถููกิใครืเขึ้้ามาดูบั้าง เป็นปรืะเด็นที่่�ยังไม่ม่ความชัดเจน 

และตัน้แบับัขึ้องกิารืที่ำ IdP ตัอนน่� เปน็ภาคกิารืเมืองที่ั�งหมด แต่ัถูา้ภาคอื�นเขึ้า้มารืว่มดว้ย เช่น โที่รืคมนาคม 

หรืือสัุขึ้ภาพ ด้วยกิารืออกิแบับัในปัจจุบััน ที่ำให้เกิิดคำถูามว่าจะเหมาะสัม เพ่ยงพอ และรืองรัืบักิารืใช้งาน

ในรืูปแบับัอื�น ๆ เพิ�มเตัิมได้หรืือไม่

กั�รยุน่ำยุนัำตััวตันำดิิจิิทััล คำวรเป็นำเร่�องกั�รเข้้�ถ่ึง
กั�รบัรกิั�รและกั�รใช้สิ้ทัธิิในำฐ�นำะพึ่ลเมูอ่ง

อุาจิารุย์ฐิตั้ิรุัตั้น์ ทัิพย์สัมฤทัธิกุล คิณ์ะ

นิติั้ศาสตั้ร์ุ มหาวิทัยาลัยธรุรุมศาสตั้ร์ุ พยายาม

ตัอบัคำถูามว่า รืะบับัดิจิทัี่ลกัิบัความเป็นสั่วนตััว 

เรืาควรืไว้วางใจใครืและอะไรื โดยมองว่ากิารืม่ ID 

ไม่ว่าจะเป็นรืูปแบับัขึ้องกิารื์ด หรืือบััญช่ดิจิที่ัล 

ควรืจะเปน็เรืื�องขึ้องกิารือำนวยความสัะดวกิ สัามารืถู

เขึ้้าถู้งกิารืให้บัริืกิารื หรืือกิารืใช้สัิที่ธิิตัามสิัที่ธิิท่ี่�เรืา 

จะได้ในฐานะความเป็นพลเมือง อันน่�เป็นความ

สัมัพนัธิก์ิบััรืฐั สัว่นเรืื�องบัญัชด่จิทิี่ลัเปน็ความสัมัพนัธิ์

กิับัเอกิชน เป็นเรืื�องท่ี่�เรืาจะต้ัองดูแลกิารืใช้บัรืิกิารื

นั�นเอง 

อย่างไรืกิ็ตัาม ความสััมพันธิ์กิับัรืัฐ ไม่ควรื

จะม่เงื�อนไขึ้ขึ้องกิารืได้มาซ้ึ่�งสัิที่ธิินั�น เพื�อไม่ให้ม่คน

ตักิหล่นไปจากิรืะบับักิารืเขึ้้าถู้งกิารืให้บัริืกิารืขึ้อง 

รืัฐ  เพรืาะเป็นสิัที่ธิิขึ้ั�นพื�นฐานขึ้องมนุษย์ทีุ่กิคน 

นอกิจากิน่�   รืัฐไม่จำเป็นที่่�จะเข้ึ้าถู้งข้ึ้อมูลทีุ่กิสัิ�ง 

ทีุ่กิอย่างขึ้องปรืะชาชน 

ปจัจุบันั เรืามเ่ที่คโนโลยท่ี่่�จะที่ำใหก้ิารืสัรืา้งความไวว้างใจเกิดิขึ้้�น ผู้า่นกิรืะบัวนกิารือื�น ๆ ยกิตัวัอยา่ง 

Uber กิบัั Grab เรืาเชื�อเพรืาะเขึ้ารัืบัปรืะกินั และสัามารืถูตัรืวจสัอบัได้ สัามารืถูฟอ้งรือ้งได ้และปรืะสับักิารืณ์ 

“รืวิ่ว” ขึ้องผูู้้ใช้ผูู้อ้ื�น คอืข้ึ้อมูลที่่�ช่วยในกิารืตััดสิันใจ อยา่งไรืก็ิตัาม ไม่ควรืมใ่ครืเชื�อใจใครื หรือืรืะบับัอะไรืได้

รือ้ยเปอรืเ์ซึ่น็ต์ั เรืาตัอ้งดวูา่ปฏิบิัตัักิิารืจรืงิเปน็อยา่งไรื ใชไ้ปแลว้มโ่อกิาสัผู้ดิพลาดหรือืไม ่ถููกิตัรืวจสัอบัไดไ้หม 

คนดแูลรืะบับัพรือ้มถูกูิตัรืวจสัอบัเรืื�องความโปร่ืงใสัหรือืไม ่หลกัิขึ้องความเชื�อใจ คอืความโปรืง่ใสั แนน่อนวา่

ตั้องมาพรื้อมคุณภาพและความปลอดภัยขึ้องเที่คโนโลย่

อุาจิารุย์ฐิตั้ิรุัตั้น์ เสันอว่า ในสัภาวะท่ี่�เรืาไม่ไว้วางใจกิัน จะสัรื้างความเชื�อใจให้เกิิดข้ึ้�นในสัังคมนั�น 

อ. ฐิติัรตัันำ ์ทิัพึ่ยุสั์มูฤทัธิิกัลุ
คณ์ะนิติั้ศู�สตั้ร ์ม่ห�วิทย�ลัยธรรม่ศู�สตั้ร์
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พลเมือง หรืือตััวเจ้าขึ้องขึ้้อมูล หรืือคนที่่�ใช้บัรืิกิารื ตั้องรืู้ว่าตััวเองม่สัิที่ธิิท่ี่�จะตัรืวจสัอบั และตั้องที่ำให้ผูู้้ให้

บัรืกิิารื ที่ั�งรืฐัและเอกิชน มค่วามรืบััผู้ดิชอบั ที่่�จะอธิบิัายวา่ที่ำไมรืะบับัถู้งเปน็อยา่งน่� ที่ำไมถู้งผู้ดิพลาด ที่ำไม

ไม่สัะดวกิรืวดเรื็วอย่างที่่�เรืาตั้องกิารื จ้งจะที่ำให้รืะบับัน่าเชื�อถูือและเป็นที่่�ไว้วางใจมากิขึ้้�น

แลกัเปล้�ยุนำคำว�มูคิำดิเหน็ำ

ผ้�เข�ารุว่มเสวนา แสัดงความเหน็วา่กิารืออกิแบับัรืะบับัยนืยนัตัวัตัน ควรืมร่ืะบับักิารืตัรืวจสัอบัและม่ 

ตัวัช่�วดักิารืปฏิบิัตัังิานขึ้องผูู้ใ้หบ้ัริืกิารื นอกิจากิน่� ยงัแสัดงความกิงัวลกิรืณร่ืะบับัมข่ึ้อ้ผู้ดิพลาด ขึ้อ้มลูรืั�ว รืะบับั

รืู้ไหมว่าจุดไหนที่่�รืั�ว คนรัืบัผิู้ดชอบัเป็นใครื ความรืับัผิู้ดชอบัอยู่ตัรืงไหน และข้ึ้อมูลเท่ี่าท่ี่�จำเป็นม่ขึ้อบัเขึ้ตั

อย่างไรื

ดรุ. ภิ้มิ ภิ้มิรุัตั้น์ ตัอบัว่า พ.รื.บั. คุ้มครืองข้ึ้อมูลสั่วนบุัคคลจะม่ผู้ลบัังคับัในปีหน้า กิำหนดให้เอกิชน

เกิ็บัขึ้้อมูลเที่่าที่่�จำเป็นเที่่านั�น ถู้าเกิ็บัเกิินจะม่โที่ษ และในสั่วนแพลตัฟอรื์มที่่�ตันพัฒนานั�น ม่ความเป็นไปได้

นอ้ยมากิที่่�ข้ึ้อมลูจะรืั�ว และกิารืมห่รือืไม่ม ่NDID ไม่ไดเ้พิ�มปัญหาน่� แตั ่NDID กิไ็มไ่ดแ้กิป้ญัหาน่� และปัญหา 

น่�ไม่ได้เก่ิ�ยวกัิบัเที่คโนโลย่ แต่ัเก่ิ�ยวกัิบัคนที่่�มาเก่ิ�ยวข้ึ้อง ถู้าข้ึ้อมูลรืั�ว รืะบับัก็ิสัามารืถูรืู้ว่าจุดไหนที่่�รืั�วและ 

ใครืเป็นคนที่ำ แตั่กิรืะบัวนกิารืแสัวงหาน่�ม่ค่าใช้จ่าย

ผ้�เข�ารุวมเสวนา ยังรื่วมกัินแลกิเปล่�ยนถู้ง หลักคิวามจิำเป็นขอุงข�อุม้ลส่วนบุัคิคิลว่าตั้�อุงเอุามา 

ใชี�เท่ัาทัี�จิำเป็นเท่ัานั�น โดยต้ัองดูว่าเป็นกิารืให้บัรืิกิารืแบับัไหน คือ เก็ิบัเที่่าที่่�กิารืให้บัรืิกิารืนั�นๆ ไม่เสั่ย 

คุณภาพกิารืให้บัรืิกิารื นอกิจากิน่� ความไว้วางใจนั�น กิารืออกิแบับัรืะบับัเป็นเรืื�องสัำคัญ แตั่กิารืออกิแบับัจะ 

สัำคญัไดก้ิต่็ัอเมื�อมแ่นวปฏิบิัติััที่่�ด่ (Best Practice) และความโปรืง่ใสัขึ้องผูู้ใ้หบ้ัรืกิิารื รืวมถูง้กิารืใหป้รืะชาชน 

สัามารืถูตัรืวจสัอบั สัามารืถูที่้าที่ายความรัืบัผู้ิดรืับัชอบั ถู้าตัรืงน่�ยังม่ช่องว่าง กิ็สัามารืถูที่ำร่ืางกิฎหมายและ

กิฎรืะเบั่ยบัขึ้องปรืะชาชนปรืะกิบักิับัรื่างกิฎหมายขึ้องรืัฐ



เรุียบัเรุียงจิากเวทีัสานเสวนานักคิิดดิจิิทััล Digital Thinkers Forum คิรุั�งทัี� 1 ตััวตันดิิจิิทััลกัับ 

สิทิัธิิในข้้อมููล เราควรไวใ้จิใคร เมื�อุวนัทัี� 3 กรุกฎ์าคิม พ.ศ.2562 ณ์ ห�อุงปรุะชีมุชีั�น 7 อุาคิารุจิามจิรุุ ี10 

จิฬุาลงกรุณ์์มหาวทิัยาลยั จิดัโดยศน้ย์แม่โขงศึกษา จิฬุาลงกรุณ์์มหาวทิัยาลยั Center for Humanitarian 

Dialogue (HD) และสถาบััน Change Fusion
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แพึ่ลตัฟอรม์ูส่�อดิิจิิทััล
กัับักั�รรบััมูอ่ข้่�วลวง 
คำว�มูเกัล้ยุดิช้งั 
และด้ิ�นำมูด่ิ
ในำโลกัออนำไลนำ์

#2
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เมู่�อไมู่ส�มู�รถึปฏิิเสธิคำว�มูเปล้�ยุนำแปลงข้องเทัคำโนำโลยุ้ท้ั�เพิึ่�มู
คำว�มูเข้มู้ข้น้ำ และส่งผู้ลกัระทับัท้ั�คำ�ดิไมูถ่่ึงในำหล�ยุด้ิ�นำ จ่ิงจิำ�เป็นำ
ต้ัองห�วิธ้ิอยูุร่ว่มูกัันำอยุ�่งสร�้งสรรค์ำ ปลอดิภัิยุ และมูสุ้ข้ภิ�วะ

สังคำมูคำวรใช้เ้ทัคำโนำโลยุสู้้กัับัข่้�วลวง คำว�มูเกัล้ยุดิช้งั และด้ิ�นำมูด่ิ 
ในำยุุคำดิิจิิทััลอยุ่�งไร  จ่ิงเป็นำโจิทัยุ์ท้ั�ทัุกัคำนำจิะต้ัองร่วมูกัันำคิำดิว่� 
เร�จิะทัำ�อยุ�่งไรต่ัอไปกัับัภิ�วะท้ั�เกิัดิข้่�นำในำปัจิจุิบัันำในำสังคำมูเร�

องค์ำกัรกัำ�กัับัดิูแล จิะส�มู�รถึจัิดิกั�รและออกัแบับักัฎ์กัติักั� ให้
ส�มู�รถึคำมุูเทัคำโนำโลยุไ้ด้ิหรอ่เปล่� ทัว่� คำำ�ถึ�มูใหญ่ท้ั�สุดิทัั�วโลกั
ตัอนำนำ้� ค่ำอคำว�มูไว้เนำ่�อเช้่�อใจิต่ัอองค์ำกัรกัำ�กัับัดิแูล กัติักั�ข้องกั�ร
กัำ�กัับัดิแูลท้ั�ไมูมู่�กัเกิันำไปจินำเป็นำกั�รละเมูดิิคำว�มูเป็นำส่วนำตััว และ
ไมูน่ำอ้ยุเกิันำไปจินำคำวบัคำมุูอะไรไมูไ่ด้ิ
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บัทับั�ทัผูู้ใ้หบ้ัรกิั�รส่�อสังคำมูออนำไลนำ์
ในำกั�รรบััมูอ่ข้่�วลวง บัทัเรยุ้นำจิ�กัส�กัล
สู่สังคำมูไทัยุ

ปัจิจุิบััน สื�อุสังคิมอุอุนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ�งขอุงวิถีชีีวิตั้ผ้�คินในสังคิมอุย่างไม่อุาจิหลีกเลี�ยง 

แพลตั้ฟอุรุ์มสื�อุดิจิิทััล เชี่น เฟซบัุ�ก (Facebook) ไลน์ (Line) ทัวิตั้เตั้อุรุ์ (Twitter) อุินสตั้าแกรุม 

(Instagram) คิวรุมีบัทับัาทัในการุแก�ไขปัญหาข่าวลวง และรุับัมือุกับัเนื�อุหาทัี�สรุ�างคิวามเกลียดชีัง 

การุเรุียนรุ้�ปรุะสบัการุณ์์จิากต่ั้างปรุะเทัศ และแลกเปลี�ยนบัทัเรีุยนขอุงการุรัุบัมือุข่าวลวงใน

ปรุะเทัศไทัย เพื�อุกลไกทัี�คิวรุจิะเปน็ รุว่มกนัอุอุกแบับักฎ์กตั้กิา โดยมภีิาคิปรุะชีาสงัคิมชีว่ยขยายเคิรุอืุขา่ย 

สรุ�างคิวามตั้ื�นรุ้� และตั้รุวจิสอุบัถ่วงดุลให�เกิดนโยบัายสาธารุณ์ะตั้่อุไป

แพึ่ลตัฟอรม์ูส่�อดิิจิิทััลกัับักั�รกัำ�กัับัดิแูลตััวเอง 
(Self-regulation)

ผศ. พิจิิตั้รุา สึคิาโมโตั้� หัวหน�าภิาคิวิชีา 

วารุสารุสนเทัศ คิณ์ะนิเทัศศาสตั้รุ์ จิุฬาลงกรุณ์์ 

มหาวิทัยาลัย   แ บ่ังปัน ข้ึ้อ มูล ว่า   ในสัังคมซึ่้� ง

แพลตัฟอร์ืมสัื�อดิจิทัี่ล หรืือสัื�อสัังคมออนไลน์ เป็น

พื�นฐานขึ้องกิารืเชื�อมโยงติัดต่ัอ และรัืบัข้ึ้อมูลข่ึ้าวสัารื 

แที่นที่่�สัื�อสัารืมวลชนแบับัที่างเด่ยว บันแพลตัฟอรื์ม

วทิี่ยโุที่รืที่ศัน ์และสัิ�งพมิพน์ั�น แพลตัฟอรืม์สัื�อดจิทิี่ลั

ที่่�เขึ้้าถู้งง่าย เพ่ยงผู้่านโปรืแกิรืมปรืะยุกิตั์ (Applica-

tion) เที่่านั�น จ้งกิลายเป็นสั่วนหน้�งขึ้องวิถู่ช่วิตัขึ้อง 

ผูู้้คนในสัังคม 

ปรืะเดน็ “ขึ้า่วลวง” (Fake News) นั�น ตัอ้ง 

ยอมรืับัความจรืิงว่า กิารืเขึ้้าถู้งสัื�อสัังคมออนไลน์ 

ซึ่้�งใครื ๆ กิ็สัามารืถูผู้ลิตัเนื�อหาได้นั�น ที่ำให้สัื�อ 

ม่ทัี่�งข้ึ้อมูลท่ี่�จริืงและไม่จริืง ม่ความคิดเห็นและ 

ขึ้้อเที่็จจรืิง ม่ข้ึ้อมูลท่ี่�ผู้ิดและถููกิ ผู้สัมรืวมกิันเตั็ม 

ไปหมด อย่างไรืกิ็ตัาม ในรืะดับัสัากิล “ขึ้้อมูลที่่� 

บัิดเบืัอน” (Disinformation) หรืือ “ข้ึ้อมูลที่่�แฝ่ง 

เจตันาร้ืาย” (Malformation) จะใช้ความเท็ี่จ ผู้ิด ไม่ถููกิตั้อง ไม่ถููกิตั้องตัามกิฎมาย (Falseness) และเป็น 

อันตัรืายร้ืายแรืง (Harmful) เป็นตััวช่�วัดว่าเนื�อหานั�นเป็นข่ึ้าวลวง สัำหรัืบั “ข่ึ้าวลวง” ในเมืองไที่ย คงต้ัอง 

ผู้ศ. พิึ่จิิตัร� ส่คำ�โมูโต้ั
หวัหน��ภ�ควิชี�ว�รส�รสนเทศู 
คณ์ะนิเทศูศู�สตั้ร ์จุุฬ�ลงกรณ์์ม่ห�วิทย�ลัย 
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ศ้กิษาว่าจะใช้ตััวช่�วัดใดรืะบัุ “ขึ้่าวลวง” เพื�อป้องกิันกิารืไปกิำกิับัดูแลเนื�อหาเกิินสัมควรื

ปัจจุบััน แพลตัฟอรื์มสัื�อดิจิที่ัลสั่วนใหญ่ พยายามกิำกิับัดูแลตััวเอง (Self-regulation) เฟซึ่บุั�กิกิำกิับั 

ดูแลตััวเอง ด้วยกิารืที่ำมาตัรืฐานขึ้องชุมชน (Community Standard) คล้าย ๆ แนวปฎิบััตัิ (code of 

conduct) เพื�อบัอกิว่าอะไรืที่่�เฟซึ่บัุ�กิให้ที่ำ/ไม่ที่ำ โดยมาตัรืฐานขึ้องชุมชนเฟซึ่บุั�กิ ใช้หลักิกิารื “เอาออกิ” 

(remove) จากิแพลตัฟอรื์ม ซึ่้�งถูือเป็นกิารืเซึ่็นเซึ่อรื์เลย กิารืเอาออกิเป็นกิารืลดเนื�อหา โดยรืะบัุว่าเป็น 

บัญัชล่วง (Fake Account) นอกิจากิกิารืจดักิารืกิบััผูู้ใ้ช้บััญชเ่ฟซึ่บุั�กิที่่�ไมพ่ง้ปรืะสังคแ์ลว้ เฟซึ่บุั�กิยงัสันบััสันนุ 

ให้เกิิดนักิข่ึ้าวเฟซึ่บัุ�กิ (Facebook Journalism) ด้วยกิารือบัรืมนักิข่ึ้าวมืออาช่พ เพื�อผู้ลิตัข้ึ้อเที่็จจรืิงท่ี่� 

ที่ำให้แพลตัฟอร์ืมเข้ึ้มแข็ึ้ง รืวมที่ั�งสัร้ืางเครืื�องมือตัรืวจสัอบั (Investigate Tool) ท่ี่�เป็นปัญญาปรืะดิษฐ์ (AI- 

Artificial Intelligence) เพื�อตัรืวจสัอบัเนื�อหาที่่�เป็นขึ้่าวลวงด้วย

สัำหรัืบักูิเกิลิ โดยเฉพาะกิรืณยู่ที่ปู ซ้ึ่�งตัรืะหนักิถู้งเนื�อหาเก่ิ�ยวกัิบัผูู้้กิอ่กิารืร้ืายเป็นพิเศษ จง้สัร้ืางความ

รื่วมมือรืะหว่างอุตัสัาหกิรืรืม และม่กิารืตัิดตัาม สั่งตั่อข้ึ้อมูลให้รืัฐ เพื�อจัดกิารืกิับัขึ้้อมูลและผูู้้ผู้ลิตัเนื�อหา 

ดังกิล่าว   

นอกิจากิน่� ยังม่แนวปฏิิบััตัิสัำหรืับัชุมชนกิูเกิิล (Community Guideline) ม่กิารืสันับัสันุนกิารือบัรืม 

นักิขึ้่าว และม่กิารืใช้ปัญญาปรืะดิษฐ์ในกิารืตัรืวจจับั (Detect) ขึ้้อมูลที่่�ไม่ถููกิตั้อง ที่ั�งน่� กิูเกิิลจะรืะวังในเรืื�อง 

ขึ้องกิารื “เอา (ข้ึ้อมูล) ลง (จากิแพลที่ฟอร์ืม)” (Take Down Information) เพรืาะขัึ้ดต่ัอหลักิกิารืขึ้องกูิเกิลิ 

เนื�องจากิกูิเกิิลพัฒนามาจากิโปรืแกิรืมค้นหา (Search Engine) กิูเกิิลจ้งใช้ “ข่ึ้าว-เนื�อหาที่่�เชื�อถืูอได้” 

(Authoritative News หรือื Contents) เพื�อจดัลำดับัเนื�อหา ขึ้า่วด ่ขึ้า่วที่่�เป็นขึ้อ้เท็ี่จจริืงก็ิจะให้ข้ึ้�นมาลำดับั

ตั้น ๆ ให้คนเห็นกิ่อน สั่วนขึ้่าวที่่�เป็นขึ้่าวลวง หรืือเป็นอันตัรืายกิ็จะที่ำให้กิารืค้นหาเป็นไปได้ยากิขึ้้�น

กิรืณ่ขึ้องไลน์ ตั้นกิำเนิดขึ้องแพลตัฟอร์ืม เป็นผูู้้สั่งสัารื (Messenger) วงปิด ไม่เรื่ยกิตััวเองว่าเป็นสัื�อ 

(Media) แตั่เมื�อม่ลูกิค้ามากิขึ้้�น จ้งสัรื้างรืูปแบับัสัื�อ (Feature Media) อื�น ๆ เช่น ไลน์ท่ี่ว่ ไลน์ทูี่เดย์ (ขึ้่าว) 

มาใหบ้ัรืกิิารืลกูิคา้ ที่ั�งน่� ธิรืรืมชาติัธิรุืกิจิแบับัญ่�ปุ่น จะไมยุ่ง่เรืื�องความเปน็สัว่นตัวั (Privacy) ขึ้องใครื แตัส่ัิ�งที่่� 

ไลนท์ี่ำคอื ถูา้อยากิรืูว้า่ อะไรืเปน็ “ขึ้อ้เที่จ็จรืงิ” ใหเ้ขึ้า้ไลนทู์ี่เดย ์นอกิจากิน่� ไลนย์งัมโ่ปรืแกิรืมรืูเ้ที่า่ที่นัดจิทัิี่ล 

(Digital Literacy Program) ด้วย

กิรืณ่สัดุที่า้ย สัหภาพยโุรืปซึ่้�งตัรืะหนกัิเกิ่�ยวกิบััแพลตัฟอรืม์สัื�อดจิทัิี่ล มก่ิารืตัั�งกิลุม่ผูู้้เช่�ยวชาญรืะดบััสังู 

(HLEG – High-Level Expert Group) ด้านกิารืกิำกิับัดูแลแพลตัฟอรื์ม เพื�อเรื่งออกิกิฎหมายมากิำกิับัดูแล 

โดยให้ความสัำคัญไปที่่� 1) โฆษณา โดยแพลตัฟอรื์มต้ัองแสัดงท่ี่�มาขึ้องโฆษณาว่า ใครืนำเข้ึ้ารืะบับั ใครืเป็น

เจ้าขึ้องโฆษณา และ 2) ความโปรื่งใสั-ตัรืวจสัอบัได้จากิแพลตัฟอรื์มถู้งที่่�มาขึ้องเนื�อหา

กั�รมูส่้วนำรว่มูข้องภิ�คำประช้�ช้นำบันำแพึ่ลตัฟอรม์ูส่�อดิิจิิทััล

สนุติั้ย์ เชีรุษฐา ผ้�อุำนวยการุสถาบันั Change Fusion แสัดงความคิดเหน็ว่า กิารืกิำกัิบัดแูลตัวัเองขึ้อง 

แพลตัฟอร์ืมสัื�อดิจิที่ัล เป็นนโยบัายที่่�ด่ แต่ันโยบัายน่� จะถููกิปรืะยุกิต์ัใช้ได้ด่มากิ-น้อยแค่ไหนในปรืะเที่ศไที่ย 

ปรืะชาชนตั้องม่สั่วนรื่วม โดยเขึ้้าไปม่สั่วนรื่วมใช้ ช่วยกิันที่ำให้มันด่ และม่ปรืะสัิที่ธิิภาพมากิขึ้้�น

สุนิตั้ย์ นำเสันอว่า “ข่ึ้าวลวง” หรืือ “ข้ึ้อมูลที่่�บิัดเบืัอน” นั�น เป็นเหมือนไวรัืสัที่างสัังคม ซ้ึ่�งหลาย ๆ 

ครืั�ง มันกิ็กิลายเป็นกิารืรืะบัาดที่างสัังคม โดยเฉพาะที่างความคิด งานวิจัยช่วงหลัง ๆ พบัว่า “ข่ึ้าวลวง” 

เคลื�อนที่่�เร็ืวกิวา่ ลก้ิกิวา่ กิวา้งขึ้วางกิว่าขึ้า่วปกิติั และจะแพร่ืกิรืะจายก่ิอนขึ้า่วจรืงิเสัมอ เมื�อแพรืก่ิรืะจายมากิ 
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จะม่โอกิาสัติัดเชื�อ และเมื�อติัดเชื�อ จะไม่เป็นไรื ถู้า

เรืาแขึ้็งแรืง แตั่สัามารืถูกิรืะจายเชื�อตั่อ และหากิว่า

ตัิดเชื�อแล้วป่วย คือ เชื�อผู้ิด ๆ กิ็แพรื่ผู้ิด ๆ ตั่อไป

ได้อ่กิ

เมื�อเป็นไวรืัสัสัังคม (Social Virus) เป็นกิารื 

รืะบัาดที่างสัังคม  (Social Epidemic)  วิธ่ิแกิ้กิ็ 

ตั้องใช้กิารืแกิ้ปัญหาโดยสัังคม (Social Solution) 

เน้นสัร้ืางชุมชน กิลุ่มคนท่ี่�มาช่วยกิันที่ำ ไม่ควรืพ้�ง 

ผูู้้เช่�ยวชาญเป็นกิารืเฉพาะ หรืือใช้แพลตัฟอรื์มเพ่ยง

อย่างเด่ยว แต่ัตั้องที่ำงานรื่วมกิัน และเน้นเรืื�องกิารื

สัรื้างภูมิคุ้มกัินตั่างๆ สัุดท้ี่ายก็ิคือ กิารืสัรื้างความม่

สั่วนรื่วมจากิผูู้้ม่สั่วนได้เสั่ย ไม่ว่าจะเป็นคนใช้ กิลุ่ม

นวตัักิรืรืมตัา่ง ๆ ผูู้ใ้ห้บัรืกิิารืแพลตัฟอรืม์ และภาครืฐั 

กิรืณ่ตััวอย่างในไตั้หวัน โครืงกิารื Cofact 

(Collaborative Fact-checking) เครืือขึ้่ายที่าง 

สัังคมเพื�อร่ืวมกัิน “ตัรืวจสัอบัข้ึ้อเท็ี่จจริืง” ขึ้อง 

เนื�อหาในโซึ่เช่ยลม่เด่ย ปรืะกิอบัด้วยกิลุ่มก้ิ�งอาสัาสัมัครื และกิลุ่มผูู้้เช่�ยวชาญ นักิวิชากิารื ท่ี่�มาช่วย 

ตัรืวจสัอบัข้ึ้อเท็ี่จจริืง โดยใช้เครืื�องมือที่่�ม่อยู่ อย่างเช่น แชที่บัอที่ (Chatbot) เพื�อสัื�อสัารื ฐานข้ึ้อมูลกิลาง 

(Database) เรืื�องข่ึ้าวลวง และเพื�อตัรืวจสัอบัขึ้้อเท็ี่จจริืง และเว็บัเพจขึ้อง Cofact เพื�อบัรืิหารืข้ึ้อมูล โดยม ่

เจา้หนา้ที่่�รืว่มตัรืวจสัอบัขึ้อ้มลูดว้ย เพื�อใหผูู้้ท้ี่่�ตัอ้งกิารืตัรืวจสัอบัขึ้อ้มลูไดค้ำตัอบัวา่ขึ้อ้มลูนั�น ๆ ถูกูิตัอ้ง หรือื

เป็นขึ้้อมูลที่่�บัิดเบัือน หรืือเป็นขึ้้อมูลที่่�ผู้ิด หรืือเป็นขึ้้อมูลเกิ่า พรื้อมหลักิฐานอ้างอิงท่ี่�ถููกิตั้อง ท่ี่�สัำคัญท่ี่�สัุด 

กิรืณ่ไตั้หวันน่� ภาครืัฐสันับัสันุน ผูู้้ให้บัรืิกิารืแพลตัฟอรื์มจ้งให้ความรื่วมมืออย่างเตั็มที่่�

ขึ้้ออ่อนขึ้องเครืือขึ้่ายที่างสัังคมแบับัน่� คืออาจม่คนท่ี่�ปล่อยขึ้่าวลวงเขึ้้ามาอาสัาเป็นเจ้าหน้าท่ี่� 

ตัรืวจสัอบัได้ ซึ่้�งหากิกิารืสัร้ืางกิลุ่มเข้ึ้มแขึ้็งพอ ม่ผูู้้เช่�ยวชาญมากิพอ กิ็จะสัรื้างความน่าเชื�อถืูอข้ึ้�นได้ 

กิรืะบัวนกิารืตัรืวจสัอบัข่ึ้าว ตั้องใช้เวลากิว่าจะได้คำตัอบั ช่วงเวลารืออาจที่ำให้ผูู้้ได้ขึ้้อมูลเปล่�ยนใจ 

ที่่�จะแชรื์ขึ้้อมูลกิ่อนได้รืับัคำตัอบัเสั่ยอ่กิ สั่งผู้ลให้กิารืกิรืะจายขึ้้อมูลเที่็จลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด 

สัอดคล้องกัิบังานศก้ิษาหลายชิ�นที่่�รืะบัวุา่ กิารืปรืะวงิเวลาในกิารืแชร์ืขึ้อ้มูล เพื�อให้ผูู้ใ้ช้ได้มเ่วลาไตัร่ืตัรือง จะ

ช่วยลดกิารืแพรื่กิรืะจายขึ้้อมูลได้

สัุดที่้ายคือ เรืื�องกิารืสัรื้างภูมิคุ้มกิัน ซึ่้�งเป็นแนวที่างท่ี่�หลายๆ องค์กิรื สัสัสั. หรืือภาค่ด้านกิารืสัื�อสัารื

ที่ำกินัมาตัลอด โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง กิารืสัรืา้งกิารืรืูเ้ท่ี่าที่นัสัื�อ สัารืสันเที่ศ และดิจทิี่ลั ในกิลุม่เดก็ิเยาวชน และ

กิลุม่โรืงเรืย่น มตั่ัวอยา่งกิารืศ้กิษาที่่�ใชเ้กิมสั ์หรือืโปรืแกิรืมสัำเรืจ็รืปูท่ี่�สัอดคลอ้งกัิบักิารืเรืย่นรืูข้ึ้องเดก็ิวัยตัา่ง ๆ

กั�รเสรมิูศักัยุภิ�พึ่ผูู้ใ้ช้แ้พึ่ลตัฟอรม์ู โดิยุเฉพึ่�ะเยุ�วช้นำ ใหรู้เ้ท่ั�ทัันำส่�อ

เข็มพรุ วิรุุณ์รุาพันธ์ ผ้�จัิดการุสถาบัันสื�อุเด็กและเยาวชีน (สสย.) แสัดงความคิดเห็นว่า คำว่า 

“ขึ้่าวลวง” รืวมถู้งข้ึ้อมูลที่่�ไม่ม่คุณภาพ ขึ้้อมูลที่่�ผิู้ด ขึ้้อมูลที่่�บิัดเบืัอน ขึ้้อมูลที่่�สัร้ืางความเกิล่ยดชัง/ 

สุนำติัยุ ์เช้รษฐ� 
ผู้้�อำำ�นวยก�รสถ�บััน Change Fusion



บทท่� 2  สานเสวนานกัคิิดดิจิิทััล #1   |   27

เข้็มูพึ่ร วิรณุ์ร�พัึ่นำธ์ิ  
ผู้้�จัุดิก�รสถ�บัันส่�อำเด็ิกและเย�วชีน (สสย.)

ความรืุนแรืงนั�น ม่อยู่ในสัังคมไที่ยมาอย่างยาวนาน

แล้ว ตัั�งแต่ัข่ึ้าวลือในหมู่บ้ัาน ผู้่ปอบั น�ำศักิดิ�สัิที่ธิิ� 

ยารัืกิษาทุี่กิโรืค ฯลฯ  เมื�อม่สัื�อที่่� ทัี่นสัมัย นำไป 

ขึ้ยายตั่อ จ้งเกิิดกิารืแพร่ืรืะบัาดออกิไปอย่างรืวดเร็ืว

และกิว้างกิว่าชุมชน

เข็มพรุ แบ่ังปันถู้งโครืงกิารื Google News 

In i t iat ive  ที่่�   สัสัย.   ได้รืับักิารืสันับัสันุนจากิ 

แพลตัฟอรื์มกิูเกิิล ให้ดำเนินกิารืกิับักิลุ่มวัยรืุ่นใน

ชุมชนเมืองท่ี่�ยากิจน เรืื�องกิารืม่สั่วนรื่วมในกิารืรืู้ 

เที่่าที่ันขึ้่าวสัารืข้ึ้อมูล ที่ั�งน่�เพื�อเปล่�ยนเด็กิเยาวชน

ซึ่้�งเป็นคนสัรื้างขึ้่าวหรืือกิรืะจายขึ้่าวตั่าง ๆ อยู่แล้ว 

ให้ม่บัที่บัาที่ในกิารืรืู้เท่ี่าทัี่นข่ึ้าวและเนื�อหาข้ึ้อมูล

ด้วย  จากิกิารืที่ำงานพบัว่า นอกิจากิผูู้้เช่�ยวชาญ

และนกัิวชิากิารืในสังัคมไที่ย จะรืว่มกินักิำหนดนยิาม 

ความหมายขึ้องข้ึ้อมูลที่่� “เป็นอันตัรืาย” ซ้ึ่�งอาจ 

กิอ่ใหเ้กิดิความรุืนแรืงที่างตัรืงแล้ว จำเป็นตัอ้งนยิาม 

ขึ้้อมูลที่่� “เป็นอันตัรืาย” ซึ่้�งจะสั่งผู้ลให้เกิิดความ 

รืุนแรืงเชิงโครืงสัรื้าง และความรืุนแรืงเชิงวัฒนธิรืรืมตัามมาด้วย โดยเฉพาะเมื�อม่กิารืแพรื่กิรืะจายขึ้องขึ้้อมูล

ที่างสัังคมเกิ่�ยวกิับักิลุ่มชาตัิพันธิุ์ ความหลากิหลายที่างเพศ หรืือคนชายขึ้อบั 

ที่ั�งน่� กิารืเที่่าที่ันขึ้่าวสัารืขึ้้อมูล ม่ที่ั�งมิตัิขึ้องกิารืเท่ี่าที่ันเที่คโนโลย่ กิารืเท่ี่าที่ันตััวเนื�อหา รืวมถู้งกิารื

เที่่าทัี่นความเชื�อ อคติั และวัฒนธิรืรืมที่่�ฝั่งรืากิล้กิในสัังคมไที่ยด้วย อาจต้ัองม่กิารืศ้กิษาวิจัยว่า ม่รืูปแบับั

อะไรืที่่�ตัอกิย�ำ “อคตัิ”  เหล่าน่� ให้คงอยู่ เพื�อช่วยกัินแก้ิไขึ้คล่�คลายความเขึ้้าใจผู้ิดท่ี่�ม่อยู่ในวัฒนธิรืรืมไที่ย

มาอย่างช้านานให้หมดไป

เข็มพรุ ให้ความสันใจกิารืเสัรืิมศักิยภาพผูู้้ใช้สัื�อ ซ้ึ่�งเป็นเด็กิและเยาวชน ให้ม่กิารืรืู้เที่่าที่ันตันเอง 

เพื�อจะได้สัามารืถูเขึ้้าถู้งกิารืตัรืวจสัอบัขึ้้อมูลกิ่อนเผู้ยแพรื่ได้อย่างม่ปรืะสัิที่ธิิภาพ และเสันอว่า โครืงกิารื 

เกิ่�ยวกัิบัเสัริืมพลังให้คนเข้ึ้ามามส่่ัวนร่ืวม และสัร้ืางเครืื�องมือท่ี่�จะเท่ี่าที่นัขึ้า่วสัารืในกิลุม่ขึ้องตัวัเอง ควรืกิรืะจาย

ไปยังกิลุ่มสัังคมที่่�หลากิหลาย ในกิลุ่มที่่�แตักิตั่าง และชุมชนที่่�เป็นเจ้าขึ้องปรืะเด็นด้วย เช่น กิลุ่มผูู้้รืักิสัุขึ้ภาพ 

กิลุ่มชาตัิพันธิุ์ กิลุ่มผูู้้ม่ความหลากิหลายที่างเพศ เพื�อให้ทุี่กิคนได้เขึ้้าม่สั่วนรื่วม สัรื้างเครืื�องมือ ตัรืวจสัอบั

ขึ้อ้มูล และแก้ิไขึ้ข้ึ้อเท็ี่จจริืงด้วยตััวเอง ที่ั�งน่� จะเปน็กิารืเสัริืมพลังให้เครือืขึ้า่ยตัรืวจสัอบัข้ึ้อมูลด้วย เปิดโอกิาสั

ใหภ้าคปรืะชาสังัคม เขึ้า้มามส่ัว่นรืว่มในบัรืบิัที่ขึ้องกิารืสัรืา้งสังัคมเท่ี่าที่นัสัื�อ เที่า่ที่นัขึ้า่วสัารื และเที่า่ที่นัดจิทิี่ลั

สร�้งคำว�มูตัระหนำกััต่ัอสังคำมู
เก้ั�ยุวกัับักั�รแพึ่รข่้้อมููลลวงในำส่�อสังคำมูออนำไลนำ์

อุาจิารุยมุ์กดา ปรุะทัปีวัฒนะวงศ ์ศ้นยแ์มโ่ขงศึกษา สถาบันัเอุเชียีศึกษา จิฬุาลงกรุณ์์มหาวิทัยาลัย

กิลา่ววา่ เหน็ความพยายามขึ้องผูู้ใ้หบ้ัรืกิิารืแพลตัฟอรืม์ ที่่�ตัอ้งกิารืจำกิดั “ขึ้ว่งลวง” ดว้ยวธิิก่ิารืที่างเที่คโนโลย่ 
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รืว่มกิบััภาคปรืะชาสังัคม หรือืสันับัสันนุภาควชิากิารื 

เพรืาะตัรืะหนักิด่ว่า ขึ้่าวลวง หรืือขึ้้อมูลท่ี่�บัิดเบัือน 

กิ่อให้เกิิดความเขึ้้าใจผู้ิด สัรื้างความตัรืะหนกิ ที่ำให้

สัังคมเสั่ยหาย และสั่งผู้ลกิรืะที่บัตั่อสัังคม เศรืษฐกิิจ 

และกิารืเมืองได้

พรื้อมกิันน่� อุาจิารุย์มุกดา ตัั�งข้ึ้อสัังเกิตัว่า 

กิารืใหผูู้้บ้ัรืกิิารืแพลตัฟอรืม์ออนไลนม์บ่ัที่บัาที่ในกิารื

ลด จำกัิด ปิดบััญช่ผูู้้สัร้ืางข่ึ้าวลวงนั�น ดูจะเป็นกิารื

ย้อนแย้งกิับัโมเดลธุิรืกิิจขึ้องแพลตัฟอร์ืมสัื�อดิจิที่ัล 

ซึ่้�งตั้องกิารืให้ม่ผูู้้ใช้บัรืิกิารืจำนวนมากิ ๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ�ง แพลตัฟอร์ืมเฟซึ่บุั�กิ  ซ้ึ่�งสันับัสันุนกิารื

ปฏิิสััมพันธิ์ในหมู่ผูู้้ใช้ ออกิแบับัให้ม่กิารืแสัดงความ

คิดเห็น และแชรื์ข้ึ้อมูลรืะหว่างกิัน กิารืปิดบััญช่ 

ผูู้้ใช้ด้วยเหตัุเผู้ยแพรื่ขึ้่าวลวง อาจขึ้ัดกิับับัที่บัาที่ขึ้อง

แพลตัฟอรื์มสัื�อสัังคมออนไลน์น่�  

อย่างไรืกิ็ตัาม ในสัภาวะท่ี่�นักิขึ้่าวและสัื�อ

กิรืะแสัหลักิ ถููกิที่้าที่ายด้วยกิารืแขึ้่งขึ้ันจากิหลาย ๆ 

ช่องที่าง และความสันใจขึ้องผูู้้บัรืิโภคท่ี่�ลดลงอย่าง 

ตั่อเนื�อง ขึ้่าวลวงในบัางปรืะเด็น กิ็ที่ำให้ตััวคุณค่าขึ้องสัื�อกิรืะแสัหลักิกิลับัมาม่มากิขึ้้�น และม่ความสัำคัญขึ้้�น 

ยิ�งไปกิว่านั�น กิารืม่ขึ้่าวลวงแพรื่กิรืะจายในสัื�อสัังคมออนไลน์ กิ็ที่ำให้ผูู้้บัรืิโภคได้เรื่ยนรืู้ที่่�จะคิดกิ่อนแชรื์ แม้ 

บัางครัื�งอาจถูกูิหลอกิใหแ้ชรืข์ึ้า่วที่่�อาจจะไมจ่รืงิได ้แตัก่ิารืถูกูิหลอกิ กิจ็ะที่ำใหเ้รืารืูเ้ที่า่ที่นั และไมแ่ชรืใ์นครืั�ง

ตั่อไป 

อุาจิารุย์มุกดา เสันอว่า ตั้องให้กิารืศ้กิษาผูู้้ใช้บัรืิกิารื หรืือสัรื้างความตัรืะหนักิตั่อสัังคมเกิ่�ยวกิับัเรืื�อง

กิารืแพรื่กิรืะจายขึ้องขึ้่าวลวงในสัื�อสัังคมออนไลน์ให้มากิขึ้้�น ซึ่้�งเป็นสัิ�งสัำคัญที่่�สัุดในขึ้ณะน่�

สร�้งภิ�ค้ำภิ�คำประช้�สังคำมูท้ั�หล�กัหล�ยุวัยุ ช้�ติัพัึ่นำธิุ์ พ่ึ่�นำท้ั� 
และลดิคำว�มูเหล่�อมูลำ�ทั�งดิิจิิทััล

ธรีุมล บัวังาม สำนกัขา่วปรุะชีาธรุรุม แสัดงความเหน็วา่ ขึ้อ้มลูที่่�บัดิเบัอืน ขึ้อ้มลูที่่�ไมเ่ปน็ความจรืงิ 

กิ็ไม่ควรืจะหายหมดไปจากิสัังคม และสัังคมออนไลน์ แต่ัควรืจะม่อยู่ในรืะดับัท่ี่�ผูู้้ใช้บัรืิกิารืสัามารืถูรืับัมือได้ 

ขึ้ณะที่่�ผูู้้ให้บัรืิกิารืแพลตัฟอรื์มพยายามลดจำนวนลงด้วยหลากิหลายวิธิ่ ผูู้้ใช้บัรืิกิารือาจจะตั้องช่วยกิันสัรื้าง

กิลไกิที่างสัังคมเพื�อตัิดตัาม ตัรืวจสัอบั กิำกิับัดูแลไปพรื้อมกิันด้วย

บัริืบัที่ภาคเหนือ  ท่ี่�ม่ความเป็นเมืองและชนบัที่ถููกิแบ่ังอย่างไม่ชัดเจนนักิ ม่ความเป็นสัังคม 

พหุวัฒนธิรืรืม ม่ความซัึ่บัซ้ึ่อนในเรืื�องกิารืใช้ภาษาและวัฒนธิรืรืม ยังจำเป็นต้ัองม่กิารืศ้กิษาถู้งคำนิยามขึ้อง

ขึ้้อมูลที่่� “เป็นอันตัรืาย” อันกิ่อให้เกิิดความรืุนแรืงในสัังคม รืวมถู้งกิารืศ้กิษาวิจัยพฤตัิกิรืรืมกิารืใช้สัื�อสัังคม

ออนไลนข์ึ้องคนในชนบัที่ จะที่ำใหเ้กิดิความเขึ้า้ใจมากิข้ึ้�น ยิ�งไปกิวา่นั�น กิารืสัื�อสัารืขึ้อ้มลูที่างกิารื ซึ่้�งตัอ้งผู้า่น

อ. มุูกัดิ� ประท้ัปวัฒินำะวงศ์   
ศู้นย์แม่่โขงศึูกษ� สถ�บัันเอำเชียีศึูกษ� 
จุุฬ�ลงกรณ์์ม่ห�วิทย�ลัย 
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ธ้ิรมูล บััวง�มู    
สำ�นักข่�วประชี�ธรรม่ 

ผูู้้นำชุมชน ด้วยสัื�อชุมชน สัื�อที่้องถิู�น หรืือสัื�อแบับั

เดิม ท่ี่�ไม่ใช่ดิจิที่ัล ยังคงม่บัที่บัาที่ และม่ปรืะโยชน์

อย่างมากิ  

ความแตักิตั่างรืะหว่างเมืองและชนบัที่ ที่ำให้ 

ตั้องยอมรัืบัความหลากิหลายท่ี่�เกิิดข้ึ้�น ขึ้้อมูลท่ี่�ผู้ิด 

ขึ้้อมูลท่ี่�บัิดเบัือนตัามความเห็นขึ้องคนกิลุ่มหน้�ง 

อาจเป็นขึ้้อมูลที่่�ถููกิตั้องตัามวัฒนธิรืรืมขึ้องคน 

อ่กิกิลุ่มหน้�งก็ิเป็นได้ เพรืาะฉะนั�น ควรืสัร้ืางพื�นที่่� 

ให้คนท่ี่�หลากิหลายและต่ัางกัิน สัามารืถูถูกิเถู่ยง 

กิันได้ เพื�อหาคำอธิิบัายที่่�สัมเหตุัสัมผู้ล บัที่บัาที่ขึ้อง

ที่อ้งถิู�น บัที่บัาที่ขึ้องสัื�อ ทัี่�งสัื�อมวลชน สัื�อชุมชน และ

สัื�อที่างเลอืกิตัา่งๆ สัำคญัมากิในกิารืที่่�จะที่ำใหข้ึ้อ้มลู

ขึ้่าวสัารืเป็นจรืิง 

ธีรุมล  เสันอว่า กิารืสัร้ืางภาค่ภาคปรืะชา 

สัังคม  เพื�อรื่วมตัรืวจสัอบัข้ึ้อมูลที่่�บัิดเบืัอนกิับั 

แพลตัฟอรื์มสืั�อดิจิทัี่ลนั�น นอกิจากิจะเปิดโอกิาสัให้ 

กิลุ่มต่ัาง ๆ เข้ึ้าม่ส่ัวนร่ืวมแล้ว ยังต้ัองคำน้งถู้งทุี่กิช่วงวัย ทีุ่กิพื�นท่ี่�ด้วย ม่ข้ึ้อค้นพบัว่า กิารืที่ำงานกัิบักิลุ่มท่ี่�ม ่

ความแตักิตั่างรืะหว่างวัย จะเกิิดกิารืเรื่ยนรืู้รื่วมกิัน และเกิิดความเขึ้้าใจและยอมรืับักิันในที่่�สุัด โดยเฉพาะ 

อย่างยิ�งในแพลตัฟอรื์มสัื�อดิจิที่ัล ซึ่้�งกิลุ่มวัยรืุ่นจะม่ที่ักิษะที่่�ชำนาญกิว่า คุ้นเคยกิับักิารืใช้ภาษามากิกิว่า และ 

เขึ้้าใจภูมิที่ัศน์ขึ้องสัื�อน่�ได้ด่กิว่ากิลุ่มผูู้้สัูงอายุ 

นอกิจากิน่� กิารืลดความเหลื�อมล�ำที่างดิจิที่ัล ม่ความจำเป็นอย่างยิ�ง เพื�อให้ผูู้้ใช้บัริืกิารืในชนบัที่ 

สัามารืถูเข้ึ้าถู้ง ม่สั่วนร่ืวม และเป็นผูู้้ใช้บัรืิกิารืแพลตัฟอร์ืมอย่างม่ปรืะสิัที่ธิิภาพ สััญญาณอินเตัอร์ืเน็ตัแรืงด ่

ที่ั�วไที่ย ยังไม่เกิิดขึ้้�นจริืง เมื�อไม่สัามารืถูเข้ึ้าถู้งอินเตัอร์ืเน็ตัความเร็ืวสูังได้ในชุมชนตััวเอง จะสัู้กัิบัข่ึ้าวลวง 

ขึ้้อมูลบัิดเบัือน อย่างเที่่าที่ันได้อย่างไรื

สังคำมูคำวรใช้เ้ทัคำโนำโลยุสู้้กัับัข้่�วลวง 
คำว�มูเกัล้ยุดิช้งั และด้ิ�นำมูด่ิยุุคำดิิจิิทััลอยุ�่งไร

มีคิวามจิำเป็นตั้�อุงสรุ�างกลไก  ทัี�ปรุะกอุบัด�วยผ้�มีส่วนได�เสียหลากหลายภิาคิส่วน  มารุ่วมแก�ไข

ปัญหา เพรุาะไม่อุาจิไว�วางใจิรุัฐ หรุือุแพลตั้ฟอุรุ์มให�ตั้ัดสินใจิตั้ามลำพัง  

ขณ์ะทัี�รุะดับัชีาตั้ิ แพลตั้ฟอุรุ์มก้เกิล และเฟซบัุ�ก เรุิ�มเปิดตั้ัวทัำงานกับัรุัฐไทัยมากขึ�น ภิาคิปรุะชีา

สังคิม  และสื�อุทั�อุงถิ�น  มีคิวามพยายามใชี�เทัคิโนโลยี  และแพลตั้ฟอุรุ์มสื�อุแบับัเดิม  ๆ  ตั้่อุส้�กับัข�อุม้ลทัี� 

บัิดเบัือุน เนื�อุหาทัี�เตั้็มไปด�วยอุคิตั้ิและคิวามเกลียดชีัง รุวมถึงโฆษณ์าเกินจิรุิงอุย่างแข็งขัน  
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ใช้เ้ทัคำโนำโลยุท้้ั�มูอ้ยูุต่ัรวจิสอบัข้่�ว
ลวงด้ิวยุตััวเอง

สุชีัย เจิรุิญมุขยนันทั เลขาธิการุ ม้ลนิธิ

สื�อุสรุ�างสุข จิ. อุุบัลรุาชีธานี นำเสันอด้วยกิารื 

ยกิตััวอย่างโพสัต์ัในแพลตัฟอรื์มสัื�อดิจิที่ัล ที่่�แพรื่ 

“ขึ้่าวลวง” ว่าสัามารืถูที่ำได้ง่ายมากิ ๆ ด้วยความรืู้ 

และทัี่กิษะกิารืใช้เที่คโนโลย่ดิจิทัี่ลพื�นฐานเท่ี่านั�น 

นอกิจากิเที่คโนโลย่ง่าย ๆ ที่่�เป็นเครืื�องมือในกิารื

แพรื่ข้ึ้อมูลบิัดเบืัอนแล้ว ในสัังคมภูมิภาคนั�น ทีุ่กิคน

เสั่�ยงท่ี่�จะตักิเป็นเหยื�อขึ้องข่ึ้าวลวง ขึ้่าวเท็ี่จ ขึ้้อมูลท่ี่�

ไม่เป็นจรืิงได้ที่ั�งนั�น เพรืาะผูู้้เผู้ยแพรื่ขึ้้อมูลเหล่านั�น 

มกัิจะเปน็เพื�อน ญาตั ิผูู้้นำชมุชน หรือืพรืะ จะเหน็วา่ 

วัฒนธิรืรืมท่ี่�เป็นตััวกิำกิับัวิถู่ช่วิตัขึ้องเรืา กิ็อาจจะม่

สั่วนในกิารืช่วยแพร่ืกิรืะจายขึ้่าวลวง ขึ้่าวผู้ิด ขึ้้อมูล

บัิดเบัือนได้

สุชีัย เสันอว่า สัามารืถูเรืิ�มที่ำกิารื “ตัรืวจ 

สัอบัข้ึ้อเท็ี่จจรืิง” ได้เลย ที่ำได้ไม่ยากิ โดยสัะสัม 

เรืื�องขึ้องขึ้่าวลวง ขึ้้อมูลที่่�ผู้ิด ขึ้้อมูลที่่�บัิดเบัือน ไว้ที่่� 

สัว่นกิลาง เพื�อใชเ้ปน็ฐานข้ึ้อมลู เมื�อมก่ิารืสัง่ขึ้า่วนั�น 

ขึ้้อมูลนั�น ขึ้้อมูลท่ี่�ถููกิตั้องในฐานข้ึ้อมูลกิ็จะปรืากิฎ

แจ้งออกิมาให้ผูู้้ใช้รืับัรืู้  

นอกิจากิน่� กิารืสัรื้างเครืือขึ้่ายช่วยเหลือ 

สันับัสันุนกิันรืะหว่างสั่วนกิลางและภูมิภาค กิารืตัิด 

อาวุธิที่างปัญญาให้ผูู้้นำชุมชน ผูู้้ใหญ่บ้ัาน องค์กิรื

ปกิครืองสัว่นท้ี่องถูิ�น เพื�อใหม้ค่วามรืูเ้ที่า่ที่นัสัื�อดจิทิี่ลั 

และรืู้ที่ันขึ้่าวสัารืขึ้้อมูล จะเป็นพลังในกิารืตั่อสัู้กิับั

กิรืะแสัขึ้่าวลวงได้ด่ที่่�สัุด

ร�ยุกั�รวิทัยุุสุข้ภิ�วะ 
เพ่ึ่�อคำว�มูถึูกัต้ัองข้องข้้อมููล

เจิรุิญ ถิ�นเกาะแก�ว เคิรืุอุข่ายสื�อุมวลชีนทั�อุงถิ�น จิ. ภิ้เก็ตั้ ออกิตััวว่าเป็นแพลตัฟอรื์มสัื�อเกิ่า แตั่

ม่ความพยายามที่่�จะแก้ิปัญหาในฐานะสัื�ออาช่พ ด้วยกิารืหยิบัยกิปรืะเด็นข้ึ้อมูลที่่�บัิดเบัือน ซึ่้�งอยู่ในกิรืะแสั 

ขึ้้�นมาพูดถู้งในรืายกิารืวิที่ยุ และเปิดโอกิาสัให้มก่ิารืแลกิเปล่�ยน ช่�แจงว่าขึ้อ้มลูนั�น ๆ เป็นจรืงิ หรือืเท็ี่จ อย่างไรื

กิ็ตัาม ปรืะเด็นขึ้้อมูลบัิดเบัือนที่่�เกิ่�ยวกิับักิารืเมือง ไม่สัามารืถูนำมาแลกิเปล่�ยนในรืายกิารืได้เลย เพรืาะผูู้้ฟัง

สุช้ยัุ เจิรญิมุูข้ยุนำนัำทั     
เลข�ธิก�ร ม้่ลนิธิส่�อำสร��งสุข จุ. อุำบัลร�ชีธ�นี

เจิรญิ ถิึ�นำเกั�ะแก้ัว      
เครอ่ำข่�ยส่�อำม่วลชีนท�อำงถิ�น จุ. ภ้เก็ตั้   
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วิช้�ญ อุ่นำอกั       
สหพันธ์วิทยุชุีม่ชีนแหง่ชี�ติั้   

รืายกิารืจะปดิปา้ยต่ัตัรืาที่นัที่ ่ที่่�ผูู้้จดัรืายกิารืใหข้้ึ้อมลูโน้มเอย่งไปข้ึ้างใดขึ้า้งหน้�ง แมว้า่จะเป็นขึ้อ้เท็ี่จจริืงกิต็ัาม 

แตัห่ากิปรืะเด็นสุัขึ้ภาพ โรืคภัยไข้ึ้เจ็บั ซ้ึ่�งที่างรืายกิารืร่ืวมมือกัิบัสัาธิารืณสุัขึ้จังหวัด ในด้านข้ึ้อมูลและบุัคลากิรื

เพื�อสััมภาษณ์ จะเป็นเนื�อหาที่่�แลกิเปล่�ยนกิันได้ และเป็นปรืะโยชน์ตั่อผูู้้ฟังอย่างมากิ 

นอกิจากิน่� เจิรุญิ เพิ�มเตัมิวา่ กิารืจะแกิไ้ขึ้ขึ้อ้เที่จ็จรืงิเปน็เรืื�องคอ่นขึ้า้งยากิ เพรืาะชาวบัา้นยงัมค่วาม

เขึ้้าใจผู้ิดว่า ขึ้้อมูล ขึ้่าว เนื�อหา รืวมทัี่�งโฆษณา ท่ี่�สัามารืถูเผู้ยแพรื่ผู้่านสัื�อตั่าง ๆ ได้ แปลว่า รืัฐอนุญาตั 

จะเป็น “ความเท็ี่จ” ได้อย่างไรื จ้งขึ้อเสันอว่า ควรืม่กิารืให้ความรืู้เรืื�องกิารืเท่ี่าทัี่นสัื�อ เที่่าทัี่นเที่คโนโลย ่

(และเที่่าที่ันรืัฐบัาล) ให้กิับัผูู้้นำที่้องถูิ�น โดยเฉพาะผูู้้ม่บัที่บัาที่สัำคัญอย่างอาสัาสัมัครืสัาธิารืณสัุขึ้ ซึ่้�งที่ำงาน

ใกิล้ชิดกิับัชาวบ้ัานในชุมชน เพื�อให้เจ้าหน้าท่ี่� อสัม. ดังกิล่าว เป็นผูู้้แพร่ืกิรืะจาย “ข้ึ้อมูลด่” รืวมทัี่�งขึ้่าวสัารื

ที่่�เป็นปรืะโยชน์ตั่อไป

สร�้งเคำรอ่ข้่�ยุทั�งสังคำมูในำพ่ึ่�นำท้ั� เพ่ึ่�อเป็นำแนำวรว่มูระดัิบัปฏิิบััติั

วิชีาญ อุุ่นอุก สหพันธ์วิทัยุชีุมชีนแห่งชีาตั้ิ แบ่ังปันปรืะสับักิารืณ์ว่า กิารืเขึ้้ามาขึ้องแพลตัฟอรื์มสัื�อ

ดิจิที่ัล ที่ำให้สืั�อที่้องถูิ�นอย่างวิที่ยุชุมชนเง่ยบัเหงา คงเหลือไว้แตั่กิลุ่มผูู้้ฟังตัิดชุมชนจำนวนไม่มากิ และกิลุ่ม 

ผูู้จ้ดัรืายกิารืสังูอาย ุที่่�ยด้ตัดิกิบััวฒันธิรืรืม ความเชื�อ ความคดิท่ี่�แขึ้ง็ตัวัเกินิกิวา่จะเที่า่ที่นัเนื�อหาท่ี่�แพรืก่ิรืะจาย

ในสัังคมปัจจุบััน

นอกิจากิน่� วิชีาญ  ให้ข้ึ้อมูลว่า  เนื�อหาท่ี่�

บัิดเบืัอนในสัื�อวิที่ยุชุมชน ได้แกิ่ เนื�อหาที่่�เกิ่�ยวกัิบั

กิารืเมอืง ซ้ึ่�งเป็นกิารืยากิสัำหรืบััชาวบัา้นท่ี่�จะ “ตัรืวจ

สัอบัขึ้อ้เที่จ็จรืงิ” ท่ี่�ถููกิต้ัอง เนื�อหาท่ี่�เก่ิ�ยวกัิบัสัขุึ้ภาวะ 

เพื�อโฆษณาขึ้ายผู้ลิตัภัณฑ์์เพื�อสัุขึ้ภาพ  ในพื�นที่่� 

เครืือข่ึ้ายขึ้องสัภาองค์กิรืขึ้องผูู้้บัริืโภค ชาวบ้ัาน

สัามารืถูตัรืวจสัอบัหาข้ึ้อมูลความถููกิต้ัองขึ้อง 

ผู้ลิตัภัณฑ์์นั�นๆ ได้ แตั่หากิไม่เป็นเครืือข่ึ้าย กิ็จะ 

ยังคงหลงเชื�อตัามกิารืโฆษณาเกิินจรืิงตั่อไป และ 

สัุดที่้ายคือยังม่เนื�อหาเกิ่�ยวกิับัความเชื�อท่ี่�งมงาย 

พุที่ธิพาณิชย์  เลขึ้เส่ั�ยงโชค  เพื�อขึ้ายวัตัถุูมงคล 

เป็นตั้น 

วิชีาญ  ได้แสัดงความคิดเห็นเพิ�มเติัมว่า 

สัื�อกิรืะแสัหลักิในปัจจุบััน  ทัี่�งโที่รืที่ัศน์และวิที่ยุ 

สั่วนใหญ่จะนำเอา “เนื�อหา” จากิสืั�อสัังคมออนไลน์ 

มาผู้ลิตัซึ่�ำในรืายกิารืขึ้องตันเอง หากิเนื�อหาที่่�นำมา

เป็น “ข่ึ้าวลวง” ขึ้้อมูลดังกิล่าวนั�น กิ็จะถููกิกิรืะจาย

ไปยังผูู้้ชมและผูู้้ฟังที่่�รืับัสัื�อนั�นซึ่�ำอ่กิ  จ้งเป็นเรืื�องยากิที่่�จะคาดหวังให้สัื�อที่้องถูิ�น สัื�อชุมชน ลุกิขึ้้�นมาตั่อสัู้กิับั

เนื�อหาขึ้่าวลวงตัามลำพัง

สัดุที่า้ย วชิีาญ เสันอว่า กิารืรืบััมอืกิบััขึ้า่วลวง ความเกิลย่ดชัง และดา้นมดืในโลกิออนไลนน์่� นอกิจากิ
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จะให้ความสัำคัญกิับักิลุ่มนักิวิชากิารื กิลุ่มคนในเมือง และงานศ้กิษาวิจัยแล้ว ยังจำเป็นตั้องให้ความสัำคัญ

กิบัักิารืสัรืา้งเครือืขึ้า่ยเพื�อปฏิบิัตัักิิารืในรืะดบััที่อ้งถูิ�นดว้ย เพรืาะกิารืเปล่�ยนแปลงพฤตักิิรืรืม ตัอ้งเรืิ�มจากิกิารื

ตัรืะหนักิรืู้ถู้งปัญหาเสั่ยกิ่อน 

สัำหรืบัั กิารืเสัรืมิศกัิยภาพปรืะเด็นกิารืรืูเ้ที่า่ที่นัสัื�อนั�น มอ่งคก์ิรืที่่�ที่ำงานกิบัักิลุม่ที่่�หลากิหลายอยูแ่ล้ว 

แตั่กิลุ่มเด็กิเล็กิ ท่ี่�ถููกิเร่ืยนว่าเป็นดิจิที่ัลเนที่่ฟ (Digital Native) คือเกิิดมาพรื้อมกิับัเที่คโนโลย่เหล่าน่� ยัง 

ไม่ได้ม่นโยบัายที่่�เป็นจรืิงเป็นจังจากิภาครืัฐ หรืือว่าผูู้้ม่สั่วนเกิ่�ยวขึ้้องเลย 

เฝ้้�ระวังเนำ่�อห� ร�ยุง�นำแพึ่ลตัฟอรม์ู และเต่ัอนำภัิยุผูู้บ้ัรโิภิคำ

สถาพรุ อุารุกัษว์ทันะ มล้นธิคิิุ�มคิรุอุงผ้�บัรุโิภิคิ ให้ข้ึ้อมลูเกิ่�ยวกิบััดา้นมดืขึ้องสัื�อสังัคมออนไลน ์ที่่�เตัม็

ไปดว้ยเนื�อหาที่่�หลอกิลวง เปน็เที่จ็ เกินิจรืงิ เพย่งเพื�อจะไดข้ึ้ายผู้ลติัภณัฑ์ท์ี่่�ไมม่ค่ณุภาพใหก้ิบััผูู้บ้ัรืโิภค ขึ้อ้มลู

จากิศูนย์ขึ้อ้มูล มลูนิธิคิุม้ครืองผูู้้บัริืโภค รืะบุัวา่ มผูู่้เ้สัย่ชวิ่ตักิว่า 20 รืาย รืะหว่างปี 2559-2561 จากิกิารืกินิ

ผู้ลติัภณัฑ์ส์ัขุึ้ภาพเพื�อลดความอ้วน และต้ัองกิารืมรู่ืปรืา่งสัวย ตัามที่่�โฆษณาหลอกิลวงขึ้ายในสัื�อสังัคมออนไลน์ 

น่�คือผู้ลกิรืะที่บัตั่อผูู้้บัรืิโภคโดยตัรืง

พรื้อมกิันน่� สถาพรุ นำเสันอตััวอย่างขึ้อง 

“ขึ้้อมูลบิัดเบัือน” ท่ี่�มูลนิธิิคุ้มครืองผูู้้บัรืิโภคตัิดตัาม

เฝ่้ารืะวังว่า ในปรืะเที่ศไที่ย พบัรืูปแบับักิารืหลอกิ

ลวงในหลายลักิษณะ  ทัี่�งขึ้้อมูลผิู้ดพลาด จงใจ 

สัื�อผู้ิด และผู้ลิตัออกิมาเป็นสืั�อที่่�น่าเชื�อถูือ  เพื�อ 

เผู้ยแพรื่ออนไลน์ รืวมถู้งกิารืปลอมเป็นหน่วยงาน 

องค์กิรืท่ี่�เกิ่�ยวข้ึ้อง  เพื�อหลอกิให้เชื�อ นอกิจากิน่� 

ยังหลอกิใช้นักิวิชากิารื นักิแสัดง  เน็ที่ไอดอล 

ปรืะกิอบัในกิารืโฆษณาหลอกิลวงด้วย ไม่เพ่ยงเป็น 

กิารืเผู้ยแพร่ืขึ้้อมูลลวง โฆษณาหลอกิลวงเกิินจริืง

เท่ี่านั�น หากิแตั่ผู้ลิตัภัณฑ์์เกิ่�ยวกิับัสัุขึ้ภาพเหล่าน่� 

ยังเป็นผู้ลิตัภัณฑ์์สัุขึ้ภาพท่ี่�ผิู้ดกิฎหมายอาหารืและ

ยา เพรืาะตัรืวจพบัปรืิมาณขึ้องสัารืตั้องห้าม สัารื

อันตัรืายเกิินกิว่ากิฎหมายกิำหนดอ่กิด้วย 

สถาพรุ เสันอว่า ต้ัองช่วยกินัรืายงาน (Report) 

ไปยังแพลตัฟอรื์มสัื�อดิจิทัี่ลนั�น ๆ และฝ่ากิไปยัง

แพลตัฟอรื์มสัื�อดิจิทัี่ลด้วย ตั้องม่จุดยืนท่ี่�ชัดเจนตั่อ

กิรืณ่ “ข้ึ้อมูลบัิดเบืัอน” เมื�อพบั หรืือได้รืับัรืายงานข้ึ้อมูลบัิดเบืัอน ตั้องเอาเนื�อหานั�นออกิจากิแพลตัฟอร์ืม

กิ่อนที่ันที่่ เพื�อไม่ให้ผูู้้ใช้ที่ันเห็น ที่ันแชรื์ จะเป็นกิารืช่วยผูู้้บัรืิโภคได้มากิ 

ในสัว่นที่่�เป็นบัที่บัาที่ขึ้องมูลนธิิคุ้ิมครืองผูู้้บัรืโิภค ได้ออกิแบับัหน้าเพจขึ้องมูลนธิิิฯ ไว้เตัอืนภยัผูู้บ้ัรืโิภค 

เกิ่�ยวกิับัผู้ลิตัภัณฑ์์สัุขึ้ภาพโดยเฉพาะ ผู้ลิตัภัณฑ์์ใดผู้ิดกิฎหมายอาหารืและยา ผู้ลิตัภัณฑ์์ใดไม่ได้ขึ้ออนุญาตั

โฆษณา หากินำไปโพสัตั์ หรืือแชรื์ตั่อจะม่ความผู้ิดตัามกิฎหมาย เป็นตั้น

สถึ�พึ่ร อ�รกััษ์วทันำะ        
ม้่ลนิธิคุ�ม่ครอำงผู้้�บัรโิภค    



เรุียบัเรุียงจิากเวทัีสานเสวนานักคิิดดิจิิทััล Digital Thinkers Forum คิรุั�งทัี� 2 แพลตัฟอร์มู 

สิ่�อดิิจิิทััลกัับกัารรับมู่อข้่าวลวง ความูเกัลียดิชััง และดิ้านมู่ดิในโลกัออนไลน์ เมื�อุวันทัี� 10 กรุกฎ์าคิม 

พ.ศ.2562 ณ์ ชีั�น 2 ห�อุงปรุะชีุม 201 สำนักงานกอุงทัุนสนับัสนุนการุสรุ�างเสรุิมสุขภิาพ (สสส.) 

จิัดโดยศ้นย์แม่โขงศึกษา สถาบัันเอุเชีียศึกษา จิุฬาลงกรุณ์์มหาวิทัยาลัย สำนักงานกอุงทัุนสนับัสนุน 

การุสรุ�างเสริุมสุขภิาพ (สสส.) ม้ลนิธิฟรุีดรุิชี เนามัน, Center for Humanitarian Dialogue (HD) 

และ สถาบััน Change Fusion 
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ยุุคำ AI จิ�กั 2020 สู่ 2060 
กัับัคำว�มูพึ่รอ้มู
ข้องสังคำมูไทัยุ

#3
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ปัญญ�ประดิิษฐ์ (AI-Artificial Intelligence) เป็นำอ้กัหนำ่�งประเด็ินำ 
สำ�คัำญท้ั�ถึกูัพูึ่ดิถ่ึงในำสังคำมูปัจิจุิบันัำ ทัั�งในำแง่มุูมูข้องคำว�มูก้ั�วหนำ�้ 
ซึ่่�งปัญญ�ประดิิษฐ์ถึูกันำำ�ไปใช้้ในำแวดิวงกั�รแพึ่ทัย์ุ กั�รจิร�จิร 
และกั�รส่�อส�รมูวลช้นำ และคำว�มูกัังลใจิว่�ปัญญ�ประดิิษฐ์ท้ั�
แสนำฉล�ดิน้ำ� จิะถูึกันำำ�ไปใช้้เพ่ึ่�อละเมูิดิสิทัธิิคำว�มูเป็นำส่วนำตััวข้อง
ประช้�ช้นำ

กั�รปะทัะสังสรรค์ำกัันำ ระหว่�งผูู้้เช้้�ยุวช้�ญท้ั�เช้่�อมูั�นำในำเทัคำโนำโลยุ ้
นำกััวิช้�กั�ร และผูู้มู้ป้ระสบักั�รณ์ใ์นำง�นำสังคำมู เพ่ึ่�อทัำ�คำว�มูเข้้�ใจิ
เทัคำโนำโลยุปั้ญญ�ประดิิษฐ์ คำ�ดิกั�รณ์ถ่์ึงประโยุช้น์ำต่ัอสังคำมูมูนำษุยุ ์
และผู้ลกัระทับัต่ัอวิถ้ึช้วิ้ตั เพ่ึ่�อใหเ้ร�ส�มู�รถึเตัรยุ้มูตััว และปรบัั
ใช้ปั้ญญ�ประดิิษฐ์นำ้� ในำกั�รกัำ�หนำดิทิัศทั�งสุข้ภิ�วะข้องมูนำุษยุ์ในำ
สังคำมูไทัยุอยุ่�งยุั�งยุ่นำ นำำ�ไปสู่กั�รผู้ลักัดัินำนำโยุบั�ยุส�ธิ�รณ์ะท้ั�
ตัระหนำกััถ่ึงสิทัธิิพึ่ลเมูอ่ง
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พัึ่ฒินำ�กั�รหุน่ำยุนำตัรอั์จิฉรยิุะ จิ�กั คำ.ศ. 2020 ถ่ึง 
2060 (Evolving with AI from 2020 to 2060)

10 ปีทัี�ผ่านมา มีงานวิจัิย งานศึกษา บัทัคิวามจิากทัั�วโลกนำเสนอุเรุื�อุงปัญญาปรุะดิษฐ์ (AI- 

Artificial Intelligence) และผลกรุะทับัทัี�จิะเกิดขึ�นกับัมนุษย์ เมื�อุ AI สามารุถทัำงานทัดแทันทัักษะ 

บัางอุย่างขอุงมนุษย์ รุวมถึงแรุงงาน จิะตั้�อุงมีการุปรุับัตั้ัวอุย่างไรุเพื�อุให�อุย้่รุอุดจิากการุพัฒนา AI ทัี�มี 

คิวามสามารุถมากยิ�งขึ�น อุาทั ิการุทัำให�รุถชีนน�อุยลง หรุอืุเดก็หายน�อุยลง ขณ์ะทัี� คิวามเปน็สว่นตั้วัขอุง 

ปรุะชีาชีนน�อุยลงด�วยเช่ีนกัน จิึงคิวรุทัำคิวามเข�าใจิพัฒนาการุ AI และการุเตั้รีุยมสังคิมให�อุย้่รุ่วมกัน 

อุย่างสมดุล

 

เมู่�อ AI ทัดิแทันำมูนำษุยุ ์กั�รอยูุร่ว่มูกัับั AI ต้ัองมูห้ลักันำติิัธิรรมู

ดรุ. พณ์ชีิตั้ กิตั้ตั้ิปัญญางาม ผ้�อุำนวยการุ 

สถาบัันเพื�อุพัฒนาคิวามเป็นผ้�ปรุะกอุบัการุและ 

บัุคิลากรุแห่งอุนาคิตั้ (DPU X) และ CEO/Co- 

Founder, Ztrus นำเสันอผู้ลกิารืศ้กิษากิารื 

พัฒนากิารืหุ่นยนต์ัอัจฉริืยะ จากิ ค.ศ. 2020 ถู้ง 

2060 (Evolving with AI from 2020 to 2060) 

เพื�อให้เห็นฉากิที่ัศน์  (Scenario) ขึ้องโลกิ โดย 

ที่บัที่วนผู้ลงานศ้กิษาที่่� เ ก่ิ� ยวขึ้้องกิับั  Future 

Workforce ผู้่านช่วงเวลา  (Timeline)  แล้ว 

พิจารืณาทัี่กิษะขึ้องมนุษย์ท่ี่�จำเป็นสัำหรัืบักิารื

ที่ำงานในแตั่ละช่วงเวลานั�น งานศ้กิษาแบั่งช่วงเวลา

พัฒนากิารืขึ้อง AI ออกิเป็น 3 ช่วง ดังตั่อไปน่�

1. ชี่วงการุพัฒนา AI (2020 – 2029) 

ความสัามารืถูขึ้อง AI ยังไม่เตั็มที่่� เป็นช่วงเกิ็บัขึ้้อมูล 

ยังตั้องใช้ความสัามารืถูหรืือที่ักิษะขึ้องมนุษย์ในกิารื 

ตััดสัินใจ จ้งจำเป็นตั้องม่ทัี่กิษะกิารืเข่ึ้ยน Code 

กิารืเปล่�ยนแนวคิดให้พรื้อมกัิบักิารืเปล่�ยนแปลง 

กิารืใชส้ัื�อใหม ่ๆ ท่ี่�ที่นัสัมยัและเขึ้า้ใจเรืื�องกิารืบัรืหิารื 

จัดกิารืสัารืสันเที่ศ เป็นช่วงขึ้องกิารืเตัรื่ยมความ 

พรื้อมให้คนม่ที่ักิษะสัำหรืับักิารืบัรืิหารืจัดกิารืขึ้้อมูล 

ขึ้นาดใหญ่ (Big Data)   

2. ชี่วงคินทัำงานรุ่วมกับั AI (2030 – 2049) ช่วงน่�แรืงงานมนุษย์ตั้องม่กิารืปรัืบัแนวคิด 

เพิ�มที่กัิษะและเรืย่นรู้ืที่กัิษะใหม ่ๆ ใหท้ี่นักิบัักิารืเปล่�ยนแปลง กิารืที่ำงานอยา่งเตัม็รืปูแบับั กิารืสัื�อสัารืรืะหวา่ง

ดิร. พึ่ณ์ช้ติั 
กิัตัติัปัญญ�ง�มู
ผู้้�อำำ�นวยก�รสถ�บัันเพ่�อำพัฒน�คว�ม่เป็น
ผู้้�ประกอำบัก�รและบุัคล�กรแหง่อำน�คตั้ (DPU X) 
และ CEO/Co-Founder, Ztrus
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มนุษย์ด้วยกัินจะลดน้อยลง ที่ักิษะที่างสัังคมและอารืมณ์ขึ้องคนจ้งม่ความสัำคัญที่่�จะต้ัองพัฒนาเช่นกัิน ถู้ง

แม้ว่าช่วงเวลาน่� AI ที่ำงานแที่นคนเป็นสั่วนใหญ่ แต่ัมนุษย์ยังตั้องที่ำงานไปด้วยกัินกัิบั AI โดยกิารืที่ำงาน 

ขึ้องมนุษย์เน้นที่ักิษะกิารืคิดวิเครืาะห์ กิารืสัรื้างมูลค่าหรืือคุณค่าให้กิับัสัินค้าหรืือบัรืิกิารื 

3. ชี่วงคินอุย้่กับั AI (2050 –2060) เป็นช่วงท่ี่�ความสัามารืถูขึ้อง AI มากิกิว่ามนุษย์เป็นพันเที่่า 

สัามารืถูที่ำงานที่ดแที่นแรืงงานมนุษย์ได้อย่างเตั็มรืูปแบับั มนุษย์อาจจะไม่ตั้องที่ำงานมากิ เพรืาะกิารืจ้าง

แรืงงานมนุษย์ม่ต้ันทีุ่นสัูงกิว่า AI มากินักิ แต่ัจะม่อาช่พใหม่ๆ เกิิดขึ้้�น เช่น อาช่พท่ี่�ปรื้กิษาด้านปรัืชญา 

(Philosophical Consultant) นักิออกิแบับัห้องเสัมือนจรืิง (Virtual Room Designer) นักิออกิแบับั 

เวลาวา่ง (Free Time Designer) เปน็ต้ัน จากิงานวจิยัพบัวา่ในชว่งเวลาน่� คนจะเรืิ�มถูามหาคณุคา่ขึ้องกิารืม่ 

ช่วิตัอยู่ เรืิ�มตัั�งคำถูามว่าเรืาเกิิดมาที่ำไม 

ดังนั�น กิารืปลูกิฝ่ังเด็กิเขึ้่ยน Coding ในช่วงแรืกิ (2020-2029) อาจจะไม่เพ่ยงพอ เพรืาะยุคที่่� 3 

เป็นยุคที่่�คนตั้องม่ ความฉลาดที่างอารืมณ์ (Emotional Intelligent) เพื�อเตัรื่ยมตััวเองท่ี่�จะตั้องเขึ้้าสัู่ยุค 

กิารืหาคุณค่าช่วิตั ที่ั�งน่� แผู้นกิารืศ้กิษาในปัจจุบัันตั้องตัรืะหนักิถู้งในเรืื�องน่�ด้วย ควรืเน้น “กิารืสัรื้างคน” 

มากิกิว่าสัอนคนแค่เรืื�องที่ักิษะในกิารืเขึ้่ยน Coding หรืือ Programming เพ่ยงอย่างเด่ยว

สัุดที่้าย ดรุ.พณ์ชิีตั้ เสันอว่า หลาย ๆ ปัญหาเกิิดจากิกิารืท่ี่�เรืาไม่ใช้ “ปัญญา” ในโลกิเชิงกิายภาพ 

อยูก่ิอ่นแลว้ เมื�อเปล่�ยนไปเปน็โลกิดจิิที่ลั ปญัหานั�นจง้ยงัคงอยู ่และไมม่ค่วามชดัเจนมากิยิ�งขึ้้�น กิารืรืบััมอืกิบัั

กิารืเปล่�ยนแปลงน่�  ปรืะเที่ศไที่ยควรืมุ่งเน้นสัารืะสัำคัญขึ้องกิารืสัรื้างสัังคมและวิสััยที่ัศน์รื่วมกิัน ม่ความคิด 

และมุ่งมั�นไปในที่างเด่ยวกัิน ซ้ึ่�งตั้องให้คุณค่าและเข้ึ้าใจเที่คโนโลย่ในรืะดับัหน้�ง เพื�อเชื�อมโยงกัิบัเรืื�องท่ี่�เรืา 

ถูนัดได้ ตั้องพร้ือมท่ี่�จะปรัืบัตััวอยู่เสัมอ และยอมรัืบักิารืเปล่�ยนแปลง  รืู้จักิตัั�งคำถูาม เน้นเรืื�องกิารืใช้

ความคิดมากิกิว่าเน้นกิารืใช้แรืงงาน มุ่งเน้นความคิดไปที่างด้านปรืัชญา จรืิยธิรืรืม สัามารืถูวิเครืาะห์ความ

ละเอย่ดออ่นในเชงิลก้ิซึ่้�ง และมเ่ปา้หมายชวิ่ตัในกิารืที่ำงานวา่เรืาจะที่ำไปเพื�ออะไรื เพรืาะสัิ�งเหลา่น่�เปน็สัิ�งที่่� 

AI ไม่สัามารืถูที่ำได้เช่นมนุษย์ ที่ั�งน่�เพื�อให้เรืาสัามารืถูอยู่รือดในยุคขึ้องกิารืเปล่�ยนแปลงที่่�กิำลังจะมาถู้ง

มุูมูมูองด้ิ�นำกั�รส่�อส�รมูวลช้นำ: 
เคำร่�องมูอ่ในำกั�รตัรวจิสอบัคำว�มูจิรงิในำส่�อสังคำมูออนำไลนำ์

ศ.ดรุ. พิรุงรุอุง รุามส้ตั้ รุอุงอุธิการุบัดี และอุาจิารุย์ปรุะจิำคิณ์ะนิเทัศศาสตั้รุ์ จิุฬาลงกรุณ์์

มหาวิทัยาลัย ได้ให้ความเห็นว่า ในปัจจุบัันโลกิออนไลน์ เรืาจะได้รืับัขึ้้อมูลที่่�บัิดเบัือนเป็นจำนวนมากิ ยิ�งไป

กิวา่นั�น ในที่ว่ยั่งนำเอาหน้าเพจขึ้องออนไลน์มาผู้ลิตัซึ่�ำในแพลตัฟอร์ืมกิรืะจายเสัย่งภาคพื�นดินอก่ิด้วย จะเห็น

ที่ั�งขึ้่าวกิารืเมือง ขึ้่าวสัุขึ้ภาพ และสัินค้าที่่�ไม่ได้มาตัรืฐาน ถูือว่าเป็นกิารืละเมิดสัิที่ธิิขึ้องผูู้้บัรืิโภคขึ้ั�นพื�นฐาน 

กิารืเท่ี่าที่ันขึ้้อมูลที่่�บิัดเบืัอนท่ี่�ผู่้านมา จะใช้กิารืรืู้เท่ี่าทัี่นสัื�อ สัารืสันเที่ศ และดิจิทัี่ลเป็นเกิรืาะในกิารื

รืับัมือ ด้วยกิารืตัรืวจสัอบัความจริืง (Fact Checking)  ปัจจุบััน กิารืเข้ึ้ามาขึ้อง AI ที่ำให้กิารืตัรืวจจับัข่ึ้าว 

หรืือขึ้้อมูลที่่�ไม่เป็นความจรืิงยากิขึ้้�น และ AI ที่ำให้ขึ้่าวท่ี่�ไม่ม่ความจรืิงดูจรืิงข้ึ้�นและแนบัเน่ยนข้ึ้�น รืวมทัี่�ง 

สัามารืถูเขึ้้าถู้งกิลุ่มเป้าหมายได้มากิและง่ายดาย ในขึ้ณะเด่ยวกิัน AI กิ็สัามารืถูที่ำให้เกิิดผู้ลเชิงบัวกิได้ 

เพรืาะ AI สัามารืถูวเิครืาะหต์ัรืวจสัอบัขึ้อ้เที่จ็จรืงิหรือืจบััขึ้อ้พริืธุิได ้เพรืาะ AI สัามารืถูวเิครืาะหต์ัรืวจสัอบัใน

เรืื�องโครืงสัรืา้งขึ้องขึ้า่วนั�นๆ ในเรืื�องขึ้องกิารืใชภ้าษา และสัามารืถูหาตัน้ตัอขึ้องกิารืแพรืข่่ึ้าวไดง้า่ยข้ึ้�นเชน่กินั
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มุูมูมูองด้ิ�นำระบับันำเิวศและกั�รพัึ่ฒินำ�ท้ั�ยุั�งยุน่ำ: 
เคำร่�องมูอ่พัึ่ฒินำ�สังคำมูท้ั�ทักุัคำนำต้ัองเป็นำผูู้ใ้ช้้

ดรุ. บััณ์ฑู้รุ เศรุษฐศิโรุตั้ม์ ผ้�อุำนวยการุสถาบัันธรุรุมรุัฐเพื�อุการุพัฒนาสังคิมและสิ�งแวดล�อุม 

และกรุรุมการุกำกับักิจิการุพลังงาน (กกพ.) แสัดงความคิดเห็นว่า AI  เป็นเครืื�องมือในกิารืพัฒนา 

สัังคมและสัิ�งแวดล้อมอย่างยั�งยืน โดยเชื�อมโยงบัที่บัาที่ AI และกิารืใช้ Big Data มาแก้ิปัญหาสัภาวะ 

แวดล้อมและกิารืพัฒนาที่่�ยั�งยืน ปัญหาเขึ้าหัวโล้นที่่�จังหวัดน่าน และปัญหาฝุ่่น PM 2.5 เป็นปัญหาเชิ

งรืะบับัและโครืงสัรื้างในกิารืบัรืิหารืจัดกิารืสัิ�งแวดล้อมขึ้องปรืะเที่ศไที่ย ซึ่้�งซัึ่บัซึ่้อนและเชื�อมโยงกิับัอ่กิ 

หลาย ๆ ปญัหา ไมว่า่จะเปน็กิารืบังัคบััใชก้ิฎหมาย กิารืวางผัู้งเมอืง รืวมถูง้กิารืปรืะเมินผู้ลกิรืะที่บัสัิ�งแวดลอ้ม 

ปัจจุบััน เรืาอยู่ในยุคที่่�อยู่กิับั AI โดยใช้ AI ที่ำขึ้้อมูล Big Data วิเครืาะห์และที่ำขึ้้อเสันอเชิง 

นโยบัาย เพื�อกิารืพฒันาที่่�ยั�งยนืในเชงิรืะบับันเิวศ ในพื�นที่่�จงัหวดันา่น และเขึ้ตัเศรืษฐกิจิพเิศษ ECC จะที่ำให้ 

ม่พื�นท่ี่�สั่เขึ้่ยวมากิขึ้้�น โดยความยากิจนลดลง ความเหลื�อมล�ำน้อยลง ใช้พลังงานสัะอาด เด็กิ ๆ ได้รืับั 

กิารืศ้กิษาที่่�ด่ขึ้้�น รืวมถู้งสัุขึ้ภาวะขึ้องคนในสัังคมด่ขึ้้�น

สัุดที่้าย ดรุ.บััณ์ฑู้รุ เสันอตั่อกิารืเตัรื่ยมความพรื้อมขึ้องสัังคมไที่ยตั่อ AI ว่า สัังคมตั้องรื่วมกิำหนด 

กิตัิกิากิารืใช้ AI สัรื้างรืะบับั AI Governance เพื�อให้ทีุ่กิภาคสั่วนได้ปรืะโยชน์มากิที่่�สัุด ใครืจะเป็นผูู้้ใช้ AI 

เฉพาะรืัฐ บัรืิษัที่เอกิชนขึ้นาดใหญ่ หรืือปรืะชาชนทีุ่กิคน ใครืจะเป็นผูู้้วางกิตัิกิาในกิารืใช้ และป้องกิันปัญหา

ผู้ลกิรืะที่บัที่่�ไม่พ้งปรืะสังค์ เป็นกิารืนำ AI มาใช้เป็นเครืื�องมือ เพื�อตัอบัโจที่ย์ที่่�ม่อยู่สัังคมไที่ยและเพื�อ 

เป้าหมายกิารืพัฒนาที่่�ยั�งยืน

ศ.ดิร. พิึ่รงรอง ร�มูสูตั
รอำงอำธิก�รบัดีิ และอำ�จุ�รย์ประจุำ�
คณ์ะนิเทศูศู�สตั้ร ์จุุฬ�ลงกรณ์์ม่ห�วิทย�ลัย

ดิร. บัณั์ฑูรู เศรษฐศิโรตัมู ์
ผู้้�อำำ�นวยก�รสถ�บัันธรรม่รฐัเพ่�อำก�รพัฒน�
สังคม่และสิ�งแวดิล�อำม่ และกรรม่ก�รกำ�กับั
กิจุก�รพลังง�น (กกพ.)
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มุูมูมูองด้ิ�นำกั�รเมูอ่งสังคำมูไทัยุ: 
รฐัไทัยุไมูมู่เ้ป้�หมู�ยุเพ่ึ่�อว�งแผู้นำ
แรงง�นำ

ด้าน ศ.อุุกฤษฎ์์ ปัทัมานันทั์ ผ้�อุำนวยการุ

ศ้นย์แมโ่ขงศึกษา สถาบันัเอุเชีียศึกษา จิฬุาลงกรุณ์์

มหาวิทัยาลัย และผ้�ก่อุตัั้�งศ้นย์นโยบัายดิจิิทััล

อุาเซียน กิล่าวว่า จากิรืายงานขึ้องสัหรืัฐอเมรืิกิา

คาดกิารืณ์ใน 10 ถู้ง 20 ปีข้ึ้างหน้านั�น เมื�อม่ AI 

เขึ้้ามา ปรืะชากิรืรืาวรื้อยละ 47 จะว่างงานแน่นอน 

โดยเฉพาะสัายงานที่่�เสั่�ยงมากิ คอื สัายงานคมนาคม 

กิารืขึ้นสั่ง งานในสัำนักิงาน และแรืงงานในสัาย

งานกิารืผู้ลิตัที่ั�งหมด 

อย่างไรืกิ็ตัาม กิารืใช้ เที่คโนโลย่อาจไม่

สัามารืถูเขึ้า้ถูง้ในที่กุิพื�นที่่� หมายความว่า ยงัคงมง่าน 

ในบัางอาช่พที่่�เที่คโนโลย่ไม่สัามารืถูเข้ึ้าไปแที่นที่่�

แรืงงานมนุษย์ได้ ดว้ยข้ึ้อจำกัิดขึ้องพื�นที่่� สัิ�งแวดล้อม 

และนโยบัายแตั่ละปรืะเที่ศ

ศ.อุุกฤษฎ์์ กิล่าวสัรุืปว่า  ในปรืะเที่ศไที่ย

ภายใน 10 ปีน่�ถูือว่าเป็นช่วงเตัรื่ยมความพรื้อม (ยุค 

2020 ถู้ง 2029) ยังคงต้ัองกิารืแรืงงานอยู่ ถู้งแม้ว่า

ธิุรืกิิจขึ้นส่ังภาคเอกิชนจะใช้ AI เข้ึ้ามาม่ส่ัวนร่ืวมกัิบั

มนษุยแ์ลว้กิต็ัาม แต่ัในงานบัริืกิารืยงัตัอ้งกิารืแรืงงาน 

ที่ักิษะมนุษย์อยู่ด่ และให้ความเห็นว่า ภาครัืฐขึ้อง

ปรืะเที่ศไที่ยยังไม่พร้ือมเรืื�องแผู้นแรืงงาน และกิารื

ผู้ลิตับัุคลากิรืเขึ้้าสัู่รืะบับังาน

มุูมูมูองด้ิ�นำสุข้ภิ�วะ: 
AI ไมูมู่บ้ัทับั�ทัเช้งิวิช้�ช้พ้ึ่
ในำปัจิจุิบัันำ แต่ัจิะมูป้ระโยุช้นำ์
ในำสังคำมูสูงวัยุ

นายแพทัย์ปรุะวิ ทัย์   ลี� สถาพรุวงศา 

กรุรุมการุกิจิการุกรุะจิายเสียง กิจิการุโทัรุทััศน์ 

และกิจิการุโทัรุคิมนาคิมแห่งชีาติั้ นำเสันอว่า 

ศ.อุกัฤษฎ์์ ปัทัมู�นำนัำท์ั 
ผู้้�อำำ�นวยก�รศู้นย์แม่่โขงศึูกษ� 
สถ�บัันเอำเชียีศึูกษ� จุุฬ�ลงกรณ์์ม่ห�วิทย�ลัย 
และผู้้�ก่อำตัั้�งศู้นย์นโยบั�ยดิิจิุทัลอำ�เซียีน 

นำ�ยุแพึ่ทัยุป์ระวิทัยุ ์
ล้�สถึ�พึ่รวงศ� 
กรรม่ก�รกิจุก�รกระจุ�ยเสียง กิจุก�รโทรทัศูน์ 
และกิจุก�รโทรคม่น�คม่แหง่ชี�ติั้ 
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ในมิตัิด้านสุัขึ้ภาพขึ้องไที่ย AI ยังม่บัที่บัาที่ไม่มากิเท่ี่ามิตัิอุตัสัาหกิรืรืมอื�น ๆ เนื�องจากิแพที่ย์และพยาบัาล 

ม่สัภาวิชาช่พกิำกัิบั เพื�อรืับัผู้ิดชอบัต่ัอช่วิตัมนุษย์ ตั้องรืักิษาความลับัผูู้้ป่วย และต้ัองฝ่ึกิฝ่นจนชำนาญ ดู

อนุรัืกิษ์นิยม แตั่อยู่บันพื�นฐานขึ้องความปลอดภัยในช่วิตัสัูงสัุด ปัจจุบััน แม้ม่หุ่นยนตั์ผู้่าตััดในโรืงพยาบัาล

รืฐัหลายแห่ง แต่ัเป็นหุน่ยนต์ัผู้า่ตัดัที่่�ควบัคุมโดยแพที่ย์ ผูู้้ชำนาญที่่�ตัดัสิันใจในกิารืรัืกิษา อย่างไรืก็ิตัาม AI จะ

ม่ปรืะโยชน์มากิในอนาคตัที่่�ปรืะเที่ศไที่ยกิ้าวสัู่สัังคมสัูงวัย เพรืาะความคุ้นเคยมากิขึ้้�น และบัุคลากิรืน้อยลง 

AI ตัอบัโจที่ย์เป็นภารืกิิจเฉพาะ แต่ัปรืะเด็นสุัขึ้ภาวะสัังคมและจิตัวิที่ยา AI ไม่น่าจะม่บัที่บัาที่ 

ในกิารืรัืกิษามากินักิ ที่ั�งน่� AI ม่เอกิชนขัึ้บัเคลื�อน โดยม่เป้าหมายที่่�เงินรืายได้ และม่สุัขึ้ภาวะเป็นสิันค้า 

นอกิจากิน่� ในสัังคมที่่�ม่สัุขึ้ภาวะด่ จะตั้องม่นโยบัายสัาธิารืณะด้านสัุขึ้ภาพที่่�ด่ AI ไม่สัามารืถูเขึ้้ามาม่บัที่บัาที่

เพื�อจัดกิารืโครืงสัรื้างที่างนโยบัายที่่�ด่ได้

ที่ั�งน่� นายแพทัย์ปรุะวิทัย์  แสัดงความกิังวลใจว่า เมื�อสัังคมถููกิที่ำให้เป็นดิจิที่ัล (Digitalization) 

ความเป็นส่ัวนตััวจะถููกิปกิป้อง ธิุรืกิิจสั่เที่าจะเกิิดข้ึ้�นจำนวนมากิ และเอาผิู้ดที่างกิฎหมายได้ยากิ ปรืะชาชน

ตั้องตัรืะหนักิรืู้ในดิจิที่ัล ด้วยกิารืรืู้เที่่าที่ันสัื�อ สัารืสันเที่ศ และดิจิที่ัลเป็นอันดับัแรืกิ และเรื่ยนรืู้ภาษาสัากิล 

จ้งม่ขึ้้อเสันอว่า ผูู้้กิำหนดนโยบัายตั้องเลือกิอย่างม่วิสััยที่ัศน์ อย่าปล่อยให้ AI เป็นตัลาดที่่�ไรื้กิารืกิำกิับัดูแล

มุูมูมูองด้ิ�นำสิทัธิิพึ่ลเมูอ่ง: ต้ัองเป็นำไปเพ่ึ่�อปกัป้องสิทัธิิ
และคำว�มูปลอดิภัิยุข้องประช้�ช้นำ

พรุเพ็ญ คิงขจิรุเกียรุตั้ิ ผ้�อุำนวยการุม้ลนิธิ

ผสานวัฒนธรุรุม ได้แบ่ังปันปรืะสับักิารืณ์เก่ิ�ยวกัิบั 

กิารืละเมิดสิัที่ธิิมนุษยชนโดยรัืฐ ผู้่านนโยบัายความ 

มั�นคง ให้เกิ็บัข้ึ้อมูลแบับัช่วมิตัิ (Biometric)4 ขึ้อง 

พลเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใตั้ ว่า ชาวบั้านใน

พื�นที่่�ไม่ม่ความรืู้และไม่เขึ้้าใจว่า ที่ำไมที่หารืต้ัอง

ถู่ายรืูปใบัหน้า ให้อ้าปากิกิวาดเนื�อเยื�อกิรืะพุ้งแก้ิม 

กิารืที่ำเชน่น่� เกิ่�ยวขึ้อ้งกิบััความมั�นคงตัรืงไหน เรืาไม่

ยินยอมได้หรืือไม่ 

ความไม่รืู้และความไม่ไว้วางใจรัืฐน่� เกิิดจากิ

กิารืที่่�รัืฐไม่ได้ปกิป้องสิัที่ธิพิลเมือง และไม่ให้เสัรืภ่าพ

ในกิารืแสัดงออกิแกิ่ปรืะชาชน รืัฐออกิกิฎ และ 

ปฏิิบััตัิกิารื โดยปรืะชาชนไม่ม่สั่วนรื่วมตัรืวจสัอบั 

และส่ังผู้ลกิรืะที่บัต่ัอปรืะชาชนอย่างไม่อาจหลก่ิเล่�ยง 
พึ่รเพ็ึ่ญ คำงข้จิรเก้ัยุรติั 
ผู้้�อำำ�นวยก�รม้่ลนิธิผู้ส�นวัฒนธรรม่ 

4 Biometric หรืือช่วมิติั คือขึ้้อมูลรืายละเอ่ยดเกิ่�ยวกิับัคนใดคนหน้�ง ที่่�วัดจากิขึ้้อมูลช่วภาพขึ้องบัุคคลนั�น 

เพื�อใช้เป็นกิารืพิสัูจน์ตััวตัน เช่น ลักิษณะใบัหน้า สั่และรืูปแบับัดวงตัา ลายนิ�วมือ ด่เอ็นเอ เป็นตั้น
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กิฎหมายที่่�ออกิแบับัและบัังคับัใช้ในภาวะที่่�ปรืะชาชนไม่ม่เสัรื่ภาพในกิารืแสัดงออกิ จะเป็นกิฎหมายที่่�ด่ได้

อย่างไรื 

นอกิจากิน่� ยงัตัั�งข้ึ้อสังัเกิตัว่า ปรืะเที่ศไที่ยยังขึ้าดดุลยภาพและความเสัมอภาคในกิารืปฏิบิัติััตัอ่บุัคคล

ทีุ่กิชนชั�น รืัฐต้ัองกิำหนดนโยบัายให้ชัดเจนว่า ในกิารืใช้ขึ้้อมูลแสัดงตััวตันดิจิที่ัล ใครืจะเป็นคนกิำหนดกิารื 

นำไปใช ้นำไปใชอ้ยา่งไรื รืฐับัาลหรือืหนว่ยงานรืาชกิารืต้ัองไมเ่ลอืกิปฏิบิัตัั ิปรืะชาชนที่กุิคนควรืมส่ัว่นรืว่มรืบัั

รืูว่้าข้ึ้อมูลส่ัวนตัวัขึ้องเขึ้าถูกูิจัดกิารือย่างไรื ดงันั�น ควรืสันับัสันุนให้พดูคุยกัินรืะหว่างภาครัืฐและปรืะชาชนใน

กิารืกิำหนดกิารืใช้เที่คโนโลย่ เพื�อปกิป้องสัิที่ธิิและความปลอดภัยขึ้องปรืะชาชนอย่างแที่้จรืิง

เรุียบัเรุียงจิากเวทัีสานเสวนานักคิิดดิจิิทััล Digital Thinkers Forum คิรุั�งทัี� 3 ยุค AI จิากั 

2020 สิู่ 2060 กัับความูพร้อมูข้องสิังคมูไทัย เมื�อุวันทัี� 16 สิงหาคิม 2562 ณ์ โรุงแรุมหัวชี�าง 

เฮ์อุรุิเทัจิ จิัดโดยศ้นย์แม่โขงศึกษา สถาบัันเอุเชีียศึกษา จิุฬาลงกรุณ์์มหาวิทัยาลัย สำนักงานกอุงทุัน

สนบััสนนุการุสรุ�างเสริุมสขุภิาพ (สสส.) มล้นธิฟิรุดีรุชิี เนามัน, Centre for Humanitarian Dialogue 

(HD) และสถาบััน Change Fusion
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เฟคำนำวิส์กัับัภัิยุคำกุัคำ�มู
กั�รสร�้งสันำติัภิ�พึ่
ในำจัิงหวัดิช้�ยุแดินำใต้ั 

#4
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หวัใจิสำ�คัำญข้องกัระบัวนำกั�รสันำติัภิ�พึ่ค่ำอกั�รส่�อส�รท้ั�ด้ิ ในำข้ณ์ะท้ั�คำว�มูข้ดัิแยุง้ในำพ่ึ่�นำท้ั�มู ้
คำว�มูรนุำแรงมู�กัข้่�นำ กั�รสร�้งคำว�มูสับัสนำ ด้ิวยุกั�รปล่อยุข้�่วลวงข้�่วปลอมู ผู้�่นำใบัปลิว 
แผู้่นำพัึ่บักัระจิ�ยุเต็ัมูพ่ึ่�นำท้ั�คำว�มูข้ัดิแยุ้ง ก็ัทัำ�ให้กั�รส่�อส�รสันำติัภิ�พึ่เป็นำไปอยุ่�งยุ�กั
ลำ�บั�กัมู�กัยุิ�งข้่�นำ เมู่�อเทัคำโนำโลยุ้เข้้�มู�มู้ส่วนำในำช้้วิตัประจิำ�วันำ ข่้�วลวง ข้้อมููลเท็ัจิ 
ข้อ้มููลสร�้งคำว�มูเกัล้ยุดิช้งั ถูึกักัระจิ�ยุอยุ�่งไมูจ่ิบัสิ�นำทั�งส่�อสังคำมูออนำไลนำ ์ก่ัอใหค้ำว�มู 
ข้ัดิแยุง้ และทัว้รนุำแรงข้่�นำ ส่งผู้ลต่ัอกัระบัวนำกั�รสันำติัภิ�พึ่อยุ�่งไมูต้่ัองสงสัยุ

กั�รทัำ�คำว�มูเข้้�ใจิแพึ่ลตัฟอรม์ูดิิจิิทััล เรยุ้นำรูก้ั�รไหลเว้ยุนำข้องข้้อมููลในำระบับัออนำไลนำ ์
และตัั�งข้้อสังเกัตัต่ัอข้้อมููลท้ั�ได้ิรับัมู� จิะเป็นำพ่ึ่�นำฐ�นำในำกั�รรู้เท่ั�ทัันำส่�อสังคำมูออนำไลนำ ์
ในำระดัิบัหนำ่�ง นำอกัจิ�กันำ้� กั�รส�นำเสวนำ�ถ่ึงสถึ�นำกั�รณ์์ข้่�วลวงข้่�วปลอมูในำพ่ึ่�นำท้ั� ซึ่่�ง
เป็นำภัิยุต่ัอกัระบัวนำกั�รสร�้งสันำติัภิ�พึ่ ก่ัอใหเ้กิัดิคำว�มูตัระหนำักัถ่ึงกั�รต่ัอสู้กัับัข่้�วลวง
ข้�่วปลอมู และรว่มูกัันำห�วิธ้ิสร�้งวัฒินำธิรรมูกั�รส่�อส�รอยุ�่งสร�้งสรรค์ำ เพ่ึ่�อใหค้ำนำในำ
พ่ึ่�นำท้ั�ส�มู�รถึอยูุร่ว่มูกัันำท่ั�มูกัล�งคำว�มูแตักัต่ั�งอยุ�่งสันำติั
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จิ�กัฟอรเ์วิรด์ิเมูล์ ถ่ึงด้ิพึ่เฟคำ 
บัทัเรยุ้นำกั�รรบััมูอ่สงคำร�มูข้้อมููลข้่�วยุุคำดิิจิิทััล

พรีุพล อุนตุั้รุโสตั้ถ์ ผ้�รุว่มก่อุตัั้�งรุายการุชัีวร์ุ

กอุ่นแชีรุ ์ได้นำเสันอข้ึ้อมูลจากิกิารืเรืย่นรืูต้ัลอด 4-5 

ปีท่ี่�ที่ำรืายกิารืชัวรื์ก่ิอนแชร์ืว่า ขึ้่าวลวงข่ึ้าวปลอมจะ

ปรืับัตััวไปตัามเที่คโนโลย่ จากิกิารืกิรืะจายใบัปลิว

เมื�อ 10 กิว่าปี มาเป็นยุคฟอรื์เวิรื์ดเมล์ ซ้ึ่�งขึ้่าวลวง

ขึ้่าวปลอมเป็นไฟล์ถููกิส่ังไปให้กิันและกัินที่างอ่เมล์ 

มาถู้งปจัจุบััน ท่ี่�ส่ังข่ึ้าวลวงที่างสัื�อสังัคมออนไลน ์โดย

เฉพาะในกิลุ่มสันที่นาที่างไลน์ และพบัเรืื�องเด่ยวกัิน 

ที่่�เกิดิมา 20 ปแีลว้ หวนกิลบััมาแชรืว์นซึ่�ำอก่ิหลาย ๆ 

ครืั�ง เป็นที่่�สัังเกิตัว่า เมื�อขึ้้อมูลถููกิที่ำให้อยู่ในรืะบับั

ดจิทัิี่ล และถููกิกิรืะจายด้วยช่องที่างเที่คโนโลยท่่ี่�หลากิ

หลายในปัจจุบััน ขึ้า่วลอืข่ึ้าวลวงจง้ถููกิกิรืะจายออกิไป 

อย่างรืวดเรื็ว และส่ังผู้ลกิรืะที่บัฉับัพลันที่ันที่่แบับั

ที่ว่คูณ

พรีุพล แนะนำวา่ กิารืตัรืวจสัอบัข้ึ้อมลูเพื�อหา

ที่่�มา เปน็สัิ�งสัำคญัเบัื�องตัน้ โดยตัรืวจสัอบัว่า ตัน้ที่าง 

ขึ้้อมูลมาจากิหน่วยงานใด บัุคคลใด น่าเชื�อถืูอมากิพอหรืือไม่ และตัรืวจสัอบัด้วยเที่คโนโลย่ เพื�อค้นหา 

ตั้นกิำเนิดรืูป หรืือต้ันที่างข้ึ้อมูลว่าภาพหรืือข่ึ้าวน่� มาจากิไหน นอกิจากิน่� ตั้องค้นหาดูว่าขึ้้อความน่� เกิิดขึ้้�น

เมื�อไรื อาจพบัว่า เป็นขึ้่าวจรืิง เมื�อหลายสัิบัปีมาแล้วกิ็เป็นได้ 

อย่างไรืกิ็ตัาม ความรืะมัดรืะวังขึ้องผูู้้รืับัขึ้้อมูลน่� กิ็ถููกินำไปเป็นวิธิ่กิารืสัรื้างและสั่งขึ้้อมูลลวงให้ 

แนบัเน่ยนมากิยิ�งขึ้้�นด้วยเช่นกิัน กิล่าวคือ ตัั�งชื�อเว็ปให้คล้ายกิับัหน่วยงานจรืิง ออกิแบับัโลโกิ้ให้ม่สั ่

และลักิษณะใกิล้เค่ยงกิับัองค์กิรืที่่�น่าเชื�อถูือ หรืือใช้รืูปบัุคคลที่่�น่าไว้วางใจโดยเจ้าตััวไม่อนุญาตั เพื�อเพิ�ม 

ความน่าเชื�อถืูอให้กิับัข้ึ้อมูลนั�น ๆ กิารืปลอมที่่�แนบัเน่ยน หรืือที่่�เรื่ยกิว่า “ด่พเฟค (deep fake)” คือ 

ขึ้องปลอมแตัด่เูหมอืนจรืงิมากิ จบััผู้ดิยากิ เชน่ กิารืปลอมวดิโ่อให้เหมอืนกิบััวา่คนน่�พดูข้ึ้อความน่�จรืงิ ๆ ภาพ ๆ 

หน้�งที่่�เป็นขึ้องจรืิง แตั่ถููกิเอามาผู้สัมกิับัขึ้้อความบัางอย่าง และที่ำให้กิลายเป็นเครืื�องมือที่างกิารืเมือง เป็น

เครืื�องมือในกิารืปลุกิปั�นให้เกิิดความเกิล่ยดชังได้ ปัจจุบััน คนไที่ยเขึ้้าถู้งอินเตัอรื์เน็ตัด้วยเครืื�องมือที่่�ที่ันสัมัย

มากิ แตั่เขึ้้าถู้งอย่างไม่รืู้เที่่าที่ัน จ้งอาจตักิเป็นเหยื�อขึ้องผูู้้ไม่ปรืะสังค์ด่ได้

นอกิจากิน่� ยงัม ่“ดพ่เฟคเอไอ” ที่่�ใชค้อมพวิเตัอรืส์ัรืา้งภาพคนขึ้้�นมาได ้จนดไูมอ่อกิวา่คนไหนคนจรืงิ

คนไหนสัรืา้งดว้ยคอมพวิเตัอรื ์หรือืกิารืปลอมเสัย่งเพื�อโกิงเงนิ ซึ่้�งคอมพวิเตัอรืส์ัามารืถูสัรืา้งภาพและคำพดูให้

เหมือนกัิบัคนที่่�ม่ตััวตันจริืง ๆ ได้ ดังนั�น กิารืท่ี่�เรืาจะจับัผิู้ดหรืือต่ัอสัู้กัิบั “ด่พเฟค” กิ็ตั้องใช้เที่คโนโลย่ท่ี่�สูัง

พอๆ กิัน ตั่างปรืะเที่ศใช้ “เอไอ” ในกิารืตัรืวจจับัขึ้้อความ นำไปตัรืวจสัอบักิับัฐานขึ้้อมูลท่ี่�ม่ เพื�อตัรืวจสัอบั

ว่า ขึ้้อความนั�นเป็นจรืิงหรืือเที่็จ

พ้ึ่รพึ่ล อนำตุัรโสตัถ์ึ 
ผู้้�รว่ม่ก่อำตัั้�งร�ยก�รชีวัรก่์อำนแชีร ์
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เฟคำนำวิส์กัับัภัิยุคำกุัคำ�มูกั�รสร�้ง
สันำติัภิ�พึ่ในำจัิงหวัดิช้�ยุแดินำใต้ั

การุสานเสวนารุะหว่างนักวชิีาการุ นกัสื�อุสารุมวลชีน และผ้�แทันภิาคิปรุะชีาสงัคิมทัี�มคีิวามห่วงใย

ตั้่อุสถานการุณ์์คิวามขัดแย�งในพื�นทัี�ชีายแดนใตั้� เพื�อุแลกเปลี�ยนมุมมอุง และเสนอุแนวทัางตั้่อุส้�กับัข่าว

ลวงข่าวปลอุมเพื�อุสรุ�างสันตั้ิภิาพให�เกิดขึ�นจิรุิง

ต้ัองใช้ค้ำว�มูรว่มูมูอ่ทักุัฝ้่�ยุ เพ่ึ่�อ
ลดิทัอนำข้่�วลวง

มะรุ้ฟ เจิบืัอุรุาเฮ์ง ผ้�อุำนวยการุสมาคิม 

ดิจิิทััลเพื�อุสันตั้ิภิาพ (Digital4Peace) กิล่าวถู้ง 

กิารืสัร้ืางข่ึ้าวลวงว่า กิารืสัร้ืางสัื�อม่พลวัตักิารื

เปล่�ยนแปลงตัลอดเวลา เมื�อม่กิารืสัู้รืบั หรืือกิารื

แข่ึ้งขัึ้นที่างกิารืเมือง กิจ็ะมก่ิารืสัร้ืางข่ึ้าวใส่ัรืา้ยคูต่่ัอสัู้

และคู่แข่ึ้งที่างกิารืเมืองออกิมา เพื�อให้เกิิดปรืะโยชน์

ตั่อฝ่่ายตันให้มากิที่่�สุัด ม่ที่ั�งกิารืสัร้ืางภาพลักิษณ์ 

กิารืสัรืา้งขึ้า่วลวง กิารืปล่อยขึ้อ้มลูเที่จ็ และกิารืสัง่ตัอ่ 

ขึ้้อมูลผู้่านแพลตัฟอรื์มดิจิทัี่ล อาจกิล่าวได้ว่า กิารื 

กิรืะจายขึ้่าวลวงขึ้่าวปลอมม่ทุี่กิรูืปแบับั ตัั�งแตั่เป็น

สัื�อกิรืะดาษแบับัแผู่้นพับัใบัปลิว ไปจนถู้งข้ึ้อมูลแบับั

อิเล็กิที่รือนิกิสั์ ที่่�สั่งผู้่านที่างเที่คโนโลย่สัมัยใหม่

มูะรฟู เจิบั่อร�เฮ์ง  
ผู้้�อำำ�นวยก�รสม่�คม่ดิิจิุทัลเพ่�อำสันติั้ภ�พ 
(Digital4Peace)
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ปจัจบุันั ในยคุกิารืสัื�อสัารืแบับัดจิิที่ลั เครืื�องมอืกิารืสัื�อสัารืกิเ็ปล่�ยนไป แตัก่ิรืะบัวนกิารืขึ้า่วลอื ขึ้า่วลวง 

ขึ้า่วปลอมกิย็งัคงเกิดิอยู ่มะรุฟ้ เสันอวา่กิารืสักิดัขึ้า่วลอื ขึ้า่วลวง ขึ้า่วปลอม ตัอ้งรืว่มมอืกินัจากิหลายองคก์ิรื 

หลายมุม เพื�อป้องกิัน และลดที่อนกิารืสัรื้างข่ึ้าวปลอม รืวมถู้งกิารืสัรื้างความเขึ้้าใจตั่อกิันในความแตักิตั่าง 

โดยใช้สัื�อที่่�ม่อยู่ให้เกิิดปรืะสัิที่ธิิภาพสัูงสัุด อันจะนำไปสัู่กิารืสัรื้างสัันตัิสัุขึ้ สัันตัิภาพในพื�นที่่�อย่างแที่้จรืิง

นำำ�เสนำอคำว�มูจิรงิข้องเร� ท้ั�ไมูเ่คำยุถึูกันำำ�เสนำอมู�ก่ัอนำ

มาหามะสเบัรีุ เจิ�เลาะ ผ้�ผลิตั้หนังสั�นใน

พื�นทัี�ทั่ามกลางคิวามขัดแย�ง แบ่ังปันว่า จากิกิารื

คลุกิคล่กิับัสัื�อมากิว่า 10 ปีแล้ว ตัอนเหตัุกิารืณ์ 

ความรืุนแรืง ปี พ.ศ.2547 สัื�อสั่วนใหญ่เป็นสัื�อหลักิ

จากิสั่วนกิลาง และผูู้้รืับัสัารืสั่วนใหญ่ในสัังคมกิ็เชื�อ

ตัามนั�น แต่ัเมื�อลงพื�นที่่� กิพ็บัวา่ขึ้า่วที่่�สัื�อกิรืะแสัหลกัิ

เผู้ยแพรื่นั�น ไม่เพ่ยงไม่ตัรืงกิับัสัิ�งที่่�เกิิดขึ้้�นจรืิงเที่่านั�น 

ยังก่ิอให้เกิิดความเข้ึ้าใจผิู้ดต่ัอคนใต้ั เหย่ยดหยาม 

มองด้านลบั และตั่ตัรืาว่าเป็นจรืิงตัามท่ี่�สัื�อหลักิ 

นำเสันอ ดังนั�น  ในปี พ.ศ.2551 จ้งตััดสัินใจตัั�ง 

สัำนักิขึ้่าวกัิบัเพื�อน ๆ เพื�อ “สัื�อสัารื” ถู้งเรืื�องรืาว 

ที่่�เกิิดขึ้้�นจากิมุมมองขึ้องพวกิเรืาในพื�นที่่�เอง  ซ้ึ่�ง

ตั้องฝ่ึกิฝ่นเที่คโนโลย่ถู่ายที่ำ ตััดตั่อกิันเอง กิ่อนที่่� 

ไที่ยพ่บั่ เอสั จะมาให้ความช่วยเหลือที่างด้าน

เที่คโนโลย่น่�

จากิขึ้้อสัังเกิตัที่่�ว่า สัื�อกิรืะแสัหลักิไม่นำเสันอ

ขึ้้อมูลจากิพื�นที่่�จรืิง แตั่กิลับันำเสันอความคิดเห็นที่่�สัรื้างความเขึ้้าใจผู้ิดตั่อคนในพื�นที่่� ที่่�ผูู้้ปกิครืองและคนใน

สั่วนกิลางได้ปรืะโยชน์ และปกิปิดความจริืง เพื�อให้คนในพื�นที่่�ถููกิโดดเด่�ยว เป้าหมายขึ้องสัำนักิข่ึ้าวน่� จ้ง

ตั้องกิารืเสันอความจรืิงที่่�ไม่ถููกินำเสันอ เรืื�องรืาว วิถู่ช่วิตั และผูู้้คน โดยคนในพื�นที่่�เอง หากิความจรืิงขึ้อง

สั่วนกิลางเป็นแบับัหน้�ง เรืากิ็จะนำเสันอความจรืิงในแบับัขึ้องเรืา ท่ี่�ไม่เคยถููกินำเสันอมากิ่อน ที่ั�งน่� กิารื 

นำเสันอขึ้่าวจะไม่เอาขึ้้อมูลมือสัองมาใช้ แตั่ตั้องลงพื�นที่่� เพื�อตัรืวจสัอบัขึ้้อมูล ซ้ึ่�งตั้องเผู้ชิญกิับัความเส่ั�ยง 

ที่่�จะถููกิกิล่าวหาว่าเป็นภัยตั่อความมั�นคงด้วย

เปิดิพ่ึ่�นำท้ั�กั�รพูึ่ดิคำยุุ เพ่ึ่�อสร�้งคำว�มูเข้้�ใจิ สู้คำว�มูลวงด้ิวยุคำว�มูจิรงิ

อุาจิารุยเ์อุกรุนิทัรุ ์ตั้ว่นศริุ ิอุาจิารุยป์รุะจิำคิณ์ะรุฐัศาสตั้รุ ์มหาวทิัยาลยัสงขลานคิรุนิทัรุ ์วทิัยาเขตั้

ปัตั้ตั้านี กิล่าวถู้ง กิารืเสั่ยดสั่และตัลกิว่าเป็นกิารืที่้าที่ายอำนาจ ม่เจตันาที่ำให้ไม่น่าเชื�อถูือ ที่ำเพื�อล้อเล่ยน

กิับัสัิ�งที่่�ไม่เห็นด้วย ที่ั�งน่�ขึ้้�นอยู่กิับัภูมิตั้านที่านขึ้องคนในสัังคมนั�น ๆ นอกิจากิน่� ยังจงใจให้เกิิดกิารืเขึ้้าใจผู้ิด 

หากิไม่สัังเกิตัหรืือไม่เที่่าที่ันสัื�อ จะไม่เห็นเลย 

มู�ห�มูะสเบัร ้เจ๊ิเล�ะ   
ผู้้�ผู้ลิตั้หนังสั�นในพ่�นที�ท่�ม่กล�งคว�ม่ขัดิแย�ง
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ขึ้่าวลวงขึ้่าวปลอม ม่กิารืตััดตั่อ หรืือปลอม

ทีุ่กิอย่างในรืะนาบัขึ้องกิารืสัื�อสัารื ม่กิารืไหลเว่ยน

ขึ้องขึ้้อมูลรืะดับัท้ี่องถูิ�น  รืะดับัชาตัิ และรืะดับั

นานาชาตัิ ขึ้่าวจะเชื�อมโยงกิันทัี่�งหมด ตััวอย่าง

กิรืะแสัอิสัลาโมโฟเบ่ัย5 ที่่�เกิิดขึ้้�นที่ั�วโลกิ แต่ักิารื 

เข้ึ้าใจผู้ิดทีุ่กิอย่างตั้องแกิ้ด้วยกิารืสัรื้างความเข้ึ้าใจ

รื่วมกิัน แม้ว่ากิารืพูดคุยในโลกิออนไลน์นั�นสัร้ืาง

ความน่ากิลัว และโจมตั่กัินอย่างรุืนแรืงมากิกิว่าโลกิ

ออฟไลน์ แต่ัในความเป็นจริืงสัำหรัืบัเมืองไที่ย โลกิ

ออฟไลน์ยังม่ทุี่นที่างสัังคมที่่�ผูู้้คนอยู่ร่ืวมกัินมานาน 

เรืายังอยู่รื่วมกิันได้ทีุ่กิศาสันา ไม่ที่ำให้เกิิดความ

รืุนแรืง ไม่ได้สัรื้างความเกิล่ยดชังอย่างจรืิงจัง ยัง

ยอมรืับักิัน และม่ความอดที่นสัูง 

อุาจิารุย์เอุกรุินทัรุ์ เสันอว่า กิารืแก้ิปัญหาที่่�

ชายแดนใต้ั ตั้องม่พื�นที่่�กิารืพูดคุยกัินเพื�อสัร้ืางความ

เขึ้้าใจกิันมากิกิว่า ในด้านกิารืสัื�อสัารืกิ็ม่ความสัำคัญ 

สัื�อตั้องสัู้ เพื�อความจรืิง สัื�อตั้องเสันอความจรืิง 

สัู้ความลวงด้วยความจรืิง ม่ขึ้้อมูลมาพิสัูจน์ข้ึ้อเที่็จจรืิง ถู้าสัามารืถูที่ำให้ได้มากิข้ึ้�น ชัดเจนมากิข้ึ้�น จะสัรื้าง

ความน่าเชื�อถูือ และคนจะเขึ้้ามาหาเอง เลือกิเองได้ว่าจะช่วยกิันสัรื้างสัันตัิสัุขึ้ได้อย่างไรื

กั�รต่ัอต้ั�นำข้่�วลวง เป็นำหนำ�้ท้ั�พึ่ลเมูอ่ง

ผศ.ดรุ. เอุื�อุจิิตั้ วิโรุจิน์ไตั้รุรัุตั้น์ กรุรุมการุและเลขานุการุม้ลนิธิสื�อุมวลชีนศึกษา กิล่าวว่า 

กิารืสัื�อสัารืเป็นสัิที่ธิิพื�นฐานขึ้องมนุษย์ทีุ่กิคน สั่วนกิารืตั่อตั้านขึ้่าวลวงขึ้่าวปลอมนั�น กิ็เป็นหน้าท่ี่�ซึ่้�งพลเมือง 

ควรืกิรืะที่ำ เรืาต้ัองม่ความสันใจร่ืวม สังสัยัรืว่มมก่ิลุม่หลากิหลายเฝ้่ารืะวงั วเิครืาะห์สัถูานกิารืณ์จรืงิ ถูอดรืหสัั 

สัื�อสัารืเผู้ยแพรื่ จับัตัาดูกิารืสัื�อสัารืที่่�ไม่ปรืารืถูนาด่ สัรื้างวัฒนธิรืรืมกิารืสัื�อสัารื และเป็นเครืือขึ้่ายเฝ่้ารืะวัง

หากิกิลุ่มหน้�งในสัังคมยังเชื�อโดยอคติั สัรื้างกิรืะแสัความเกิล่ยดชังเพื�อให้เกิิดความเข้ึ้าใจผิู้ด หรืือตัั�ง

เกิณฑ์์ตั่าง ๆ ที่่�ที่ำให้เห็นว่าอยู่ฝ่่ายใดฝ่่ายหน้�ง กิารืสัื�อสัารืตั้องที่ำให้ความจรืิงชนะความลวง โดยวิเครืาะห์

จากิปัญหา ที่ั�งน่� เวลาจะพิสัูจน์ความจรืิง และกิารืลงมือที่ำ คือกิารืสัรื้างสัันตัิสัุขึ้ในพื�นที่่�

อ. เอกัรนิำทัร ์ต่ัวนำศิร ิ    
อำ�จุ�รย์ประจุำ�คณ์ะรฐัศู�สตั้ร ์
ม่ห�วิทย�ลัยสงขล�นครนิทร ์วิทย�เขตั้ปัตั้ตั้�นี 

5 อิสัลาโมโฟเบั่ย  (Islamophobia) หรืือ ความหวาดกิลัวอิสัลาม หรืือบั้างก็ิเรื่ยกิว่า โรืคหวาดกิลัวอิสัลาม 

อันเป็นปรืากิฏิกิารืณ์ขึ้องความรืู้สั้กิหวาดกิลัว รืังเก่ิยจเด่ยดฉันท์ี่ และม่อคติัต่ัอศาสันาอิสัลาม (Islam) และชาวมุสัลิม 

(Muslims) อย่างรืุนแรืง โดยเฉพาะอย่างยิ�งในยุโรืปและสัหรืัฐอเมรืิกิา รืวมถู้งที่่�อื�นๆ ขึ้องโลกิ  https://www.sac.or.th/

portal/th/article/detail/239 
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กัำ�หนำดิยุุทัธิศ�สตัร ์สร�้งเคำรอ่ข้่�ยุจัิดิกั�รข้่�วลวงในำพ่ึ่�นำท้ั�

ม้ฮ์ัมหมัดอุายุบั ปาทัาน ปรุะธานสภิาปรุะชีาสังคิมชีายแดนใตั้� กิล่าวถู้งขึ้่าวลวงในพื�นท่ี่�ว่า ใน

พื�นที่่�ความขัึ้ดแย้งที่่�ม่มายาวนานนั�น กิารืสัื�อสัารืต้ัองเดินไปด้วยกัินกัิบักิรืะบัวนกิารืสัันติัภาพ พื�นท่ี่�ใดม่ความ 

ขึ้ัดแย้ง กิ็จะม่ขึ้่าวปลอมข่ึ้าวลวงออกิมา เพิ�มความขัึ้ดแย้งในพื�นท่ี่�ข้ึ้�นอ่กิ อ่กิทัี่�ง ยังม่ความขัึ้ดแย้งเพิ�มข้ึ้�นใน 

โซึ่เช่ยลม่เด่ยอ่กิ เพรืาะฉะนั�นตั้องรืะมัดรืะวังให้มากิ และย�ำกิับัทีุ่กิคน กิ่อนจะแชรื์ขึ้่าวใด ๆ ตั้องไตัรื่ตัรือง

กิ่อนว่า ขึ้่าวนั�น จะไม่สัรื้างอคตัิ และไม่เพิ�มความเกิล่ยดชังในพื�นที่่�ให้มากิขึ้้�น 

มฮ้์มัหมดัอุายบุั เสันอวา่ แนวโนม้ในอนาคตัเพื�อกิารืแกิป้ญัหานั�น ตัอ้งมย่ทุี่ธิศาสัตัรืใ์นกิารืจดักิารืกิบัั

ขึ้า่วปลอมขึ้า่วลวงใหช้ายแดนใตั ้ที่กุิฝ่า่ยตัอ้งรืว่มมอืกินั สัรืา้งเปน็เครือืขึ้า่ย ที่ั�งที่างเพจตัา่ง ๆ และกิลุม่ตัา่ง ๆ 

ที่ั�งภาคปรืะชาสัังคม และภาครัืฐ ตั้องหันมาจัดกิารืกัิบัข่ึ้าวลวงข่ึ้าวปลอม และเสันอข้ึ้อมูลในแง่ขึ้้อเที่็จจรืิง 

มิเช่นนั�น หากิยังปล่อยให้ม่กิารืแชรื์ขึ้่าวปลอมเข้ึ้าหากิันแล้ว ความขึ้ัดแย้งไม่เพ่ยงคงอยู่ แตั่จะเพิ�มมากิขึ้้�น

ไปอ่กิ

ใช้เ้ทัคำโนำโลยุใ้นำมูอ่ ช้ว่ยุกัันำเผู้ยุแพึ่รข่้้อเท็ัจิจิรงิ

คิณุ์สภุิญิญา กลางณ์รุงคิ ์ผ้�รุว่มก่อุตั้ั�ง Digital Thinkers Forum สัรืปุกิารืเสัวนาวา่ กิารืตัอ่สัูเ้รืื�อง

ขึ้อ้มูลขึ้า่วสัารืมม่านานแล้ว แต่ัขึ้า่วลวง/ข่ึ้าวปลอมในปัจจบุันัเผู้ยแพร่ืกิรืะจายได้กิวา้งขึ้วางยิ�งขึ้้�น ซ้ึ่�งเป็นสัิ�งที่่�

ที่กุิคนตัรืะหนกิและกิงัวล ขึ้า่วลวง/ขึ้า่วปลอมจะที่ำซึ่�ำแลว้ซึ่�ำอก่ิ เหน็แลว้เหน็อก่ิ สัรืา้งปญัหามากิขึ้้�น จะรือให้ 

ผู้ศ.ดิร. เอ่�อจิิตั 
วิโรจินำไ์ตัรรตัันำ ์    
กรรม่ก�รและเลข�นุก�รม้่ลนิธิส่�อำม่วลชีนศึูกษ� 

มููฮั์มูหมูดัิอ�ยุุบั ป�ทั�นำ      
ประธ�นสภ�ประชี�สังคม่ชี�ยแดินใตั้�
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คำณุ์สุภิิญญ� 
กัล�งณ์รงค์ำ     
ผู้้�รว่ม่ก่อำตัั้�ง Digital Thinkers Forum

รืัฐบัาลแกิ้ปัญหาฝ่่ายเด่ยวไม่ได้แล้ว

ดังนั�น ทีุ่กิฝ่่ายต้ัองหันมาช่วยเหลือกัิน จากิ

หลาย ๆ องค์กิรื หลาย ๆ มุมมองในองค์กิรืนั�น กิ็

จะสัามารืถูจัดกิารืกิับัสัื�อที่่�ไม่ปรืะสังค์ด่ได้ด่ยิ�งขึ้้�น 

นอกิจากิน่� กิารืแก้ิปัญหาด้วยเที่คโนโลย่ คือ ทีุ่กิคน

ใช้สัมารื์ตัโฟนที่่�ม่อยู่ในมือในกิารืแก้ิปัญหา ด้วยกิารื 

เผู้ยแพรื่ขึ้้อเที่็จจรืิง สัุดที่้าย เชื�อมั�นว่าสัื�อด่ สัื�อท่ี่�

ตั้องกิารืสัรื้างความจรืิง ม่อุดมคตัิ จะสัรื้างสัรืรืค์งาน

ที่่�ด่ และช่วยให้เกิิดสัันตัิสัุขึ้ได้ 

“ปฏิิญญ�ปัตัตั�นำ”้ เพ่ึ่�อต่ัอต้ั�นำเฟคำนำวิส์ 
เสรมิูกัระบัวนำกั�รสันำติัภิ�พึ่และกั�รพัึ่ฒินำ�ท้ั�ยุั�งยุน่ำช้�ยุแดินำใต้ั

กิิจกิรืรืม #Hackathon เพื�อศ้กิษาสัถูานกิารืณ์ข่ึ้าวลวง (Fake News) ขึ้้อมูลบิัดเบืัอน (Disinfor-

mation) และข้ึ้อมลูผู้ดิพลาด (Misinformation) ในบัริืบัที่ขึ้องพื�นที่่� และจดัที่ำรืายงานสัถูานกิารืณ์ขึ้า่วลวง 

ในพื�นท่ี่�จงัหวดัชายแดนภาคใตั ้สัรืา้งเครือืขึ้า่ยความรืว่มมอืในกิารืตัอ่ตัา้นขึ้า่วลวง รืะหวา่งนกัิวชิากิารื องคก์ิรื
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ภาคปรืะชาสัังคม ผูู้้นำศาสันา แกินนำชุมชน ตัลอดจนหน่วยงานรืัฐในพื�นที่่�จังหวัดชายแดนภาคใตั้ เป็นสั่วน

หน้�งในกิารืเสัรืิมบัรืรืยากิาศแห่งสัังคมสัันตัิภาพตั่อไปในอนาคตั

ปฏิิญญาปัตั้ตั้านี : เพื�อุต่ั้อุตั้�านเฟคินิวส์ หนุนเสริุมกรุะบัวนการุสันติั้ภิาพ และการุพัฒนาอุย่าง

ยั�งยืนในจิังหวัดชีายแดนภิาคิใตั้� 

ภายใตั้สัถูานกิารืณ์ความรืุนแรืงขึ้องปัญหาข่ึ้าวลวงในโซึ่เช่ยลม่เด่ย พวกิเรืาทีุ่กิคนจะรืวมพลังกัิน 

เพื�อลดปัญหาขึ้่าวลวงขึ้่าวปลอมที่่�เกิิดขึ้้�น อย่างเตั็มกิำลังและศักิยภาพ ดังน่�

1. สัง่เสัรืมิและสันบััสันนุความรืว่มมอืซึ่้�งกินัและกินั ในภาคเ่ครือืขึ้า่ยที่ั�งภาคปรืะชาสังัคม ภาครืฐั ภาค

วชิากิารื สัื�อที่อ้งถูิ�น และสัถูาบันัศาสันา เพื�อสัร้ืางความตัื�นตัวั สันใจในขึ้อ้มลูขึ้า่วสัารื ที่ั�งที่่�ใกิล้ตัวัที่่�เกิ่�ยวขึ้อ้ง

กิบััชวิ่ตัปรืะจำวนั และที่่�เกิ่�ยวขึ้อ้งกิบััความขึ้ดัแยง้ อนัเปน็อุปสัรืรืคตัอ่กิรืะบัวนกิารืสันัติัภาพในจังหวดัชายแดน

ภาคใตั้ เรืาจะรื่วมกิันที่ำงานเพื�อรืับัมือ ตัิดตัาม ตัรืวจสัอบั รืายงาน เผู้ยแพรื่ขึ้้อเที่็จจรืิงในด้านตั่าง และรืวม

พลังตั่อตั้านขึ้่าวลวงในทีุ่กิรืะดับัขึ้องสัังคม

2. สั่งเสัริืมกิารืพัฒนาศักิยภาพขึ้อเครืือข่ึ้ายและปรืะชาชนที่ั�วไป ให้ม่ความรืู้ความเข้ึ้าใจในกิารืรืู ้

เที่า่ที่นัขึ้อ้มลูขึ้า่วสัารื สัื�อสัารืสันเที่ศ และดจิิที่ลั เพื�อใหเ้กิดิภมูคิุม้กินัตัอ่ปญัหาขึ้า่วลวง เพื�อลดอคตัแิละความ

เกิล่ยดชัง อนันำไปสัูก่ิารืสัร้ืางสัภาวะแวดล้อมที่่�เอื�อตัอ่กิารืสัร้ืางสันัติัภาพและพัฒนาปรืะชาชนไปสูัค่วามเป็น

พลเมืองดิจิที่ัล (Digital Citizen)

3. พฒันากิรืะบัวนกิารื รืปูแบับักิารืที่ำงาน และนวัตักิรืรืม ตัลอดจนเครืื�องมอืหรือืกิลไกิเฝ้่ารืะวงั เพื�อ

ป้องกิันและแกิ้ไขึ้ปัญหาขึ้่าวปลอมขึ้่าวลวงอย่างม่สั่วนรื่วม

4. เพิ�มพื�นท่ี่�กิลางเพื�อกิารืสัื�อสัารืความจรืิงอย่างสัรื้างสัรืรืค์ และสัรื้างความไว้เนื�อเชื�อใจรืะหว่างผูู้้คน

ในสัังคม
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เรุียบัเรุียงจิากเวทัีสานเสวนานักคิิดดิจิิทััล Digital Thinkers Forum คิรุั�งทัี� 4 เฟคนิวสิ์กัับภััย 

คุกัคามูกัารสิร้างสิันตัิภัาพในจัิงหวัดิชัายแดินใต้ั เมื�อุวันทัี� 25 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ์ ห�อุงสะบัารัุง 2 

โรุงแรุม ซี.เอุส. ปัตั้ตั้านี จิัดโดยดิจิิทััลเพื�อุสันติั้ภิาพ (Digital4Peace) สภิาปรุะชีาสังคิมชีายแดนใตั้� 

สำนักงานกอุงทัุนพัฒนาสื�อุปลอุดภิัยและสรุ�างสรุรุคิ์ ม้ลนิธิฟรุีดรุิชี เนามัน และ Centre for Humani- 

tarian Dialogue (HD)

5. สันับัสันุนกิารืรืวมพลังเพื�อผู้ลักิดันให้แพลตัฟอร์ืมตั่างๆ ม่มาตัรืกิารืในกิารืลดกิารืเกิิดขึ้้�นขึ้อง 

ขึ้่าวลวง รื่วมสักิัดกิั�นกิารืแพรื่กิรืะจายขึ้องขึ้่าวลวงอย่างรืวดเรื็ว

ด้วยความเชื�อมั�นและมุ่งมั�นในกิารืรื่วมสัรื้างสัื�อ และกิารืสัื�อสัารืเพื�อสัรื้างสัังคมสัันตัิสัุขึ้อย่างยั�งยืน
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จิ�กัคำว�มูเหล่�อมูลำ�
สู่คำว�มูเป็นำธิรรมู
ยุุคำดิิจิิทััล 
เร�กัำ�ลังทิั�งใคำร
ไว้ข้้�งหลัง 

#5
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เทัคำโนำโลยุแ้ละโลกัดิิจิิทััล นำอกัจิ�กัจิะเป็นำเคำร่�องมูอ่เสรมิูศักัยุภิ�พึ่มูนำษุยุ ์ใหส้�มู�รถึเข้�้ถ่ึง 
ตัล�ดิออนำไลน์ำ กั�รศ่กัษ� สุข้ภิ�วะ และกั�รบัริกั�รท้ั�ด้ิข้องรัฐแล้ว ผูู้้ใช้้แพึ่ลตัฟอร์มู
ดิิจิิทััล ต้ัองเผู้ช้ญิกัับัคำว�มูเส้�ยุงต่ัอกั�รถูึกัละเมูดิิสิทัธิิส่วนำบุัคำคำลด้ิวยุ ในำระบับัสังคำมูใหมู ่
ข้องโลกัยุุคำดิิจิิทััล กั�รสร�้งทัรพัึ่ยุ�กัรและเคำร่�องมู่อใหมู่ ๆ ส�มู�รถึสร�้งพึ่ลังในำกั�ร
เปล้�ยุนำแปลงได้ิทัั�งบัวกัและลบั เพ่ึ่�อใหแ้พึ่ลตัฟอรม์ูดิิจิิทััลเป็นำประโยุช้นำ ์จิำ�เป็นำต้ัองกัำ�กัับั
ดิแูล เพ่ึ่�อสร�้งสมูดิลุระหว่�งประโยุช้นำแ์ละโทัษข้องเทัคำโนำโลยุน้ำ้� 

อยุ�่งไรก็ัตั�มู ปัญห�คำว�มูไมู่เป็นำธิรรมูในำสังคำมูดิิจิิทััล เกิัดิจิ�กัคำว�มูส�มู�รถึในำกั�รเข้้�ถ่ึง 
คำุณ์ภิ�พึ่กั�รเข้้�ถ่ึง กั�รใช้้ประโยุช้น์ำท้ั�ไมู่ทััดิเท้ัยุมูกัันำ จิำ�เป็นำท้ั�รัฐต้ัองคำำ�นำ่งถ่ึงกั�รให้
บัรกิั�รโคำรงสร�้งพ่ึ่�นำฐ�นำท้ั�เพ้ึ่ยุงพึ่อ และสนำบััสนำนุำใหเ้กิัดิกั�รเท่ั�ทัันำเทัคำโนำโลยุอ้ยุ�่งรอบั
ด้ิ�นำ เพ่ึ่�อทักุัคำนำส�มู�รถึเข้้�ถ่ึงแพึ่ลตัฟอรม์ูดิิจิิทััลอยุ�่งเท่ั�เท้ัยุมู

คำว�มูรู้ท้ั�ได้ิจิ�กักั�รส�นำเสวนำ� คำวรถึูกัส่งต่ัอไปยุังคำนำท้ั�คำวรจิะมู้โอกั�สในำกั�รเข้้�ถ่ึง
เทัคำโนำโลยุ ้ใหส้�มู�รถึสร�้งกั�รเปล้�ยุนำแปลงด้ิวยุพึ่ลังข้องเข้�เองได้ิด้ิวยุ เพ่ึ่�อไมูถ่ึูกัทิั�ง
ไว้ข้้�งหลังอ้กัต่ัอไป
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กั�รเข้้�ถ่ึง (Access) คำว�มูเหล่�อมูลำ� 
(Universal Access) กัับัคำว�มูเป็นำธิรรมู 
(Equity) ในำโลกัดิิจิิทััล

ศ.ดรุ.กาญจินา กาญจินสุตั้ สถาบัันเทัคิโน- 

โลยีแห่งเอุเชีีย (AIT) นำเสันอเกิ่�ยวกัิบัพัฒนากิารื 

ที่างสัังคมในปรืะเด็นกิารืเขึ้้าถู้ง  (Access) ความ 

เหลื�อมล�ำ (Universal Access) กิับัความเป็นธิรืรืม 

(Equity)  ในโลกิดิจิที่ัลว่า กิารืเกิิดอินเตัอรื์เน็ตั 

เมื�อปี ค.ศ. 1958 ท่ี่�พัฒนาจากิ modem เปล่�ยน 

สััญญาณอนาล็อคเป็นดิจิทัี่ล ถูือเป็นจุดกิำเนิดขึ้อง

โลกิดิจิทัี่ล ม่ความพยายามท่ี่�จะขึ้ยายอินเตัอรื์เน็ตั

ออกิไปในหลาย ๆ ปรืะเที่ศ โดยเฉพาะในสัถูาบััน

กิารืศ้กิษา  แตั่ขึ้าดเงินในกิารืสันับัสันุน  และ 

ผูู้้ใช้บัรืิกิารืไม่มากิพอ จนกิรืะที่ั�งในปี ค.ศ.1989 

อินเตัอรื์เน็ตัได้ขึ้ยายสัู่กิารืให้บัริืกิารืเชิงพานิชย์ 

เกิิดกิรืะแสัเปล่�ยนแปลงโลกิสัู่ยุคดิจิ ทัี่ลอย่าง 

กิว้างขึ้วาง ใช้เวลากิว่า 60 ปี ขึ้ณะที่่�อินเตัอรื์เน็ตั 

เขึ้้ามาในปรืะเที่ศไที่ยปรืะมาณ 30 ปี หลังจากิเกิิด 

ธิุรืกิิจผูู้้ให้บัรืิกิารือินเตัอรื์เน็ตั (Internet Service 

Provider-ISP) น่�เอง และมพ่ฒันากิารืมาเรืื�อย ๆ จน

กิลายเป็นบัริืกิารืพื�นฐานและบัริืกิารืเชิงพานิชย์ใน 

ปัจจุบััน กิารืขึ้ยายตััวขึ้องอินเตัอรื์เน็ตัที่่�ไม่เที่่าเที่่ยมกิัน เกิิดช่องว่าง และความเหลื�อมล�ำหลายมิตัิตัามมา

กิารืขึ้ยายตััวขึ้องกิารืใช้อินเตัอร์ืเน็ตั ที่ำให้ผูู้้ใช้บัรืิกิารื ซึ่้�งถููกิกิรืะตัุ้นด้วยบัรืิกิารืตั่าง ๆ เข้ึ้าไปใช้

แพลตัฟอร์ืมดิจิที่ัลจำนวนมากิ กิารืเข้ึ้าถู้งที่่�ไม่เท่ี่ากัิน เพรืาะโครืงข่ึ้ายสััญญาณท่ี่�ไม่ครือบัคลุมจากิข้ึ้อจำกัิด

เชงิพื�นที่่� ปรืะชาชนไมส่ัามารืถูเขึ้า้ถูง้เพรืาะขึ้อ้จำกิดัดา้นเศรืษฐกิจิ และไมเ่ขึ้า้ถูง้เพรืาะไมเ่หน็คณุคา่และความ

สัำคัญ กิลายเป็นช่องว่างที่างดิจิที่ัล (Digital Divide) ที่่�ภาครืัฐตั้องตัรืะหนักิ 

วงกิารืดิจิที่ัลในรืะดับัสัากิล ตัรืะหนักิถู้งความจำเป็นตั้องให้ “ทีุ่กิคน” สัามารืถูเขึ้้าถู้งโดยไม่ม่เงื�อนไขึ้

ขึ้องความพิกิารืที่างร่ืางกิายและภาษา จ้งม่ความพยายามคิดค้นเที่คโนโลย่เพื�อลดความเหลื�อมล�ำน่� สัำหรืับั

ปัญหาภาษาท้ี่องถูิ�นที่่�ไม่ใช่ภาษาอังกิฤษ เจ้าขึ้องแพลตัฟอร์ืมและนักิพัฒนารืะบับัรืายใหญ่ ยังไม่ให้ความ

สัำคญัเพย่งพอ แตัท่ี่่�หอ้งปฏิบิัตัักิิารืขึ้อง AIT ไดพ้ฒันาแพลตัฟอรืม์ และแอปพลเิคชั�น เพื�อแบัง่ปนัที่รืพัยากิรื 

ในชุมชนเป็นภาษาไที่ย สัรื้างเที่คโนโลย่ขึ้องคนไที่ย ที่ำให้ทีุ่กิคนเขึ้้าถู้งได้ แต่ักิ็ไม่ค่อยได้รืับัความนิยม และ

ไม่ที่ันกิับัสัถูานกิารืณ์ที่่�เปล่�ยนแปลงอย่างรืวดเรื็ว

ศ.ดรุ.กาญจินา เพิ�มเตัมิวา่ ปญัหากิารืเขึ้า้ถูง้ และความเหลื�อมล�ำ ที่ำใหเ้กิดิความไมเ่ปน็ธิรืรืม เพรืาะ

ผูู้พ้ฒันาเที่คโนโลยร่ืายใหญ่ขึ้องโลกิ มท่ี่นุและอำนาจที่างกิารืตัลาดมากิพอที่่�จะกิำหนดเงื�อนไขึ้กิารืบัรืกิิารืเชงิ

ศ.ดิร.กั�ญจินำ� 
กั�ญจินำสุตั     
สถ�บัันเทคโนโลยีแหง่เอำเชียี (AIT)
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พานิชย์ ปรืะเที่ศกิำลังพัฒนา จ้งอยู่ในสัภาพเสั่ยเปรื่ยบัเพรืาะกิารืแข่ึ้งขึ้ันและผู้ลตัอบัแที่นที่างธุิรืกิิจ ที่ำให้

ไม่เกิิดกิารืรื่วมมือกิันพัฒนา กิำลังตั่อรืองรืะดับัสัากิลม่น้อย ม่ข้ึ้อเสันอเชิงนโยบัายว่า รืัฐบัาลควรืลงทีุ่นกัิบั

โครืงสัรืา้งพื�นฐานที่่�ยั�งยนื สันบััสันนุกิารืสัรืา้งแพลตัฟอรืม์โปรืแกิรืมปรืะยกุิตัต์ัา่ง ๆ เพื�อใหค้นไที่ยเขึ้า้ถูง้และ

ใช้ปรืะโยชน์จากิอินเตัอรื์เน็ตัและดิจิที่ัลตั่าง ๆ อย่างเที่่าเที่่ยมนานาปรืะเที่ศ

สัดุที่า้ย ศ.ดรุ.กาญจินา เสันอวา่ จากิสัภาพปญัหาที่่�เกิดิขึ้้�น หากิปรืะเที่ศไที่ยจะมุง่สัูส่ังัคมดจิทิี่ลั ควรื

จะกิำหนดให้ดิจิที่ลัเปน็ที่างเลอืกิเด่ยวไหม จะมท่่ี่�ยืนใหผูู้้ป้ฏิเิสัธิเที่คโนโลยไ่หม ในกิารืเติับัโตัขึ้องโลกิดิจทัิี่ล ซึ่้�ง

อาจจะที่ำใหส้ัทิี่ธิมินษุยชนพื�นฐานขึ้องปรืะชาชนถูกูิลดิรือน จะยอมรืบััไดห้รือืไม ่และที่่�สัำคญัที่่�สัดุ เที่คโนโลย่

เป็นผูู้้กิำหนดสัังคมมนุษย์ หรืือสัังคมมนุษย์ควรืเลือกิเที่คโนโลย่มาที่ำหน้าที่่�รืับัใช้

จิ�กัคำว�มูเหล่�อมูลำ�สู่คำว�มูเป็นำธิรรมูยุุคำดิิจิิทััล 
เร�กัำ�ลังทิั�งใคำรไว้ข้้�งหลัง

ขณ์ะทัี�โลกกำลังถ้กขับัเคิลื�อุนด�วยเทัคิโนโลยีดิจิิทััลมากขึ�น จินแพลตั้ฟอุรุ์มดิจิิทััล มีบัทับัาทัตั้่อุ

ทักุคินในแทับัทักุชีว่งเวลาขอุงชีวีติั้โดยไมรุ่้�ตั้วั ปฏิเิสธไมไ่ด�วา่ ทักุคินกำลงัมอุงหา “โอุกาส” และหวงัใชี� 

ปรุะโยชีน์จิากเทัคิโนโลยีดิจิิทััลนี� ทัุกคินสามารุถเข�าถึงโอุกาสนั�น จิรุิงหรุือุไม่ หรืุอุกำลังทัิ�งใคิรุหลายคิน

ไว�ข�างหลัง
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กั�รเข้้�ถ่ึงอินำเตัอรเ์นำต็ั ด่ิ�นำแรกัข้องคำว�มูเหล่�อมูลำ�ทั�งดิิจิิทััล

วรุพจิน์ วงศ์กิจิรุุ่งเรุือุง นักวิจิัยอุิสรุะด�าน 

สื�อุและโทัรุคิมนาคิม กิล่าวถู้ง ช่องว่างที่างดิจิที่ัล 

(Digital Divide) ว่าครือบัคลุมหลายปรืะเด็น ตัั�งแต่ั

ปัญหากิารืเขึ้้าถู้งโครืงขึ้่ายอินเตัอรื์เน็ตัและบัรืิกิารืที่่� 

เกิ่�ยวข้ึ้อง ความแตักิต่ัางรืะหว่างคนม่/ไม่ม่ ที่ักิษะ

ในกิารืใช้ปรืะโยชน์เพื�อกิารืเรื่ยนรืู้ อุปสัรืรืครืะหว่าง

ผูู้้ออกิแบับักัิบัผูู้้ใช้งานในรืะบับัดิจิที่ัลและช่องว่าง

ดา้นอื�นๆ เชน่ วฒันธิรืรืม สังัคม เศรืษฐกิจิ กิารืเมอืง 

ฯลฯ เมื�อสัรืุปผู้ลกิารืรืวบัรืวมขึ้้อมูลตัิดตัามนโยบัาย

ภาครัืฐเก่ิ�ยวกัิบัดิจิที่ัล พบัว่าหน่วยงานรืาชกิารืและ

รืัฐบัาลไที่ย ม่นโยบัายหลายด้าน เพื�อสั่งเสัรืิมกิารื

เขึ้้าถู้งและใช้ปรืะโยชน์จากิอินเตัอรื์เน็ตั แตั่หลาย

นโยบัายยังไม่ปรืะสับัความสัำเรื็จ

ในภาพรืวม พบัว่าคนไที่ยที่ั�วปรืะเที่ศเขึ้้าถู้ง 

อินเตัอร์ืเน็ตัมากิขึ้้�น เพรืาะกิารืขึ้ยายตััวขึ้องผูู้้ให้

บัรืิกิารืเอกิชน รืวมถู้งนโยบัายลดช่องว่างกิารืเข้ึ้าถู้ง

ขึ้องรืัฐ ด้วยกิารืเพิ�มบัรืิกิารืที่่�เก่ิ�ยวขึ้้องกิับักิารืเข้ึ้าถู้ง

มากิขึ้้�น อาที่ิ โครืงกิารืเน็ตัปรืะชารืัฐ หรืือเน็ตัชายขึ้อบัที่่�เปิดโอกิาสัให้กิับักิลุ่มปรืะชากิรืชายขึ้อบั หรืือผูู้้ม่

โอกิาสัน้อยเขึ้้าถู้งอินเตัอรื์เน็ตัมากิขึ้้�น

อย่างไรืกิ็ตัาม นโยบัายที่่�เก่ิ�ยวขึ้้องกิับักิารืลดช่องที่างดิจิทัี่ล ทัี่�ง 3 เรืื�อง คือ 1) กิารืเขึ้้าถู้งเที่คโนโลย ่

2) กิารืสัรื้างความรืู้และศักิยภาพในกิารืใช้งานดิจิที่ัล และ 3) กิารืเพิ�มบัรืิกิารืภาครืัฐนั�น ยังไม่สัามารืถูแกิ้ไขึ้

ปัญหาดังกิล่าวได้ เพรืาะหากิพูดถู้งเรืื�องดิจิที่ัล ไม่ใช่เพ่ยงแค่สัามารืถูเขึ้้าถู้ง แล้วทีุ่กิอย่างจะด่ข้ึ้�น แตั่คือกิารื

ที่ำอย่างไรืให้คนสัามารืถูเข้ึ้าไปใช้ปรืะโยชน์จากิเที่คโนโลย่เหล่าน่�ได้ และสัามารืถูนำไปสัรื้างสัรืรืค์ออกิแบับั

อนาคตัได้ดว้ย รืวมที่ั�ง ยงัต้ัองคำนง้ถูง้กิารืมส่่ัวนรืว่มขึ้องปรืะชาชน และฝ่า่ยต่ัาง ๆ เพื�อใหท้ี่กุิฝ่า่ยมส่่ัวนรืว่ม

ในกิารืออกิแบับันโยบัายที่่�เป็นปรืะโยชน์ด้วยตััวเอง  

สัดุที่า้ย วรุพจิน ์เสันอเชงินโยบัายวา่ กิสัที่ช. และกิรืะที่รืวงดจิทิี่ลัเพื�อเศรืษฐกิจิและสังัคม ควรืที่ำงาน

รืว่มกินั เพื�อขึ้ยายโครืงขึ้า่ยอนิเตัอรืเ์นต็ัใหท้ี่ั�วถู้ง และสัง่เสัริืมกิลไกิตัลาด โดยคำนง้ถู้งกิารืเขึ้า้ถู้งและกิารืใชง้าน

ขึ้องคนทุี่กิกิลุม่ ให้ความสัำคัญกัิบักิารืเข้ึ้าถูง้ในมิตัทิี่างสังัคม และเร่ืงรัืดกิารืเรืย่กิคืนคลื�นความถู่�จากิหน่วยงาน

รืัฐ มาจัดสัรืรืใหม่ให้เกิิดปรืะโยชน์ตั่อสัาธิารืณะโดยเรื็ว

วรพึ่จินำ ์ วงศ์กิัจิรุง่เรอ่ง  
นักวิจัุยอิำสระดิ��นส่�อำและโทรคม่น�คม่ 
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กั�รเข้้�ถ่ึงอินำเตัอรเ์นำต็ั
อยุ�่งเท่ั�เท้ัยุมู 
เพ่ึ่�อโอกั�สในำกั�รรบัับัรกิั�ร
จิ�กัรฐั

ปกรุณ์์ ปรีุชีาวุฒิเดชี ผ้�จัิดการุสาขาภิาคิใตั้� 

ตั้อุนล่าง สำนักงานส่งเสริุมเศรุษฐกิจิดิจิิทััล 

(DEPA) มหาวิทัยาลัยสงขลานคิรุินทัรุ์ วิทัยาเขตั้ 

หาดใหญ่ กิล่าวว่า เป้าหมายขึ้องสัำนักิงานฯ คือ 

ที่ำให้ปรืะชาชนสัามารืถูเขึ้้าถู้งเที่คโนโลย่ดิจิที่ัลได้

อยา่งเที่า่เที่ย่ม เพื�อตัอ่ยอดไปสัูก่ิารืใชป้รืะโยชนด์า้น

อื�น ๆ ตั่อไป 

บัรืิบัที่สัังคมที่างภาคใตั้ตัอนล่าง พบักิารืใช้

แพลตัฟอรื์มดิจิที่ัลไปก่ิออาชญากิรืรืมจำนวนมากิ 

ปรืะชาชนในพื�นท่ี่� ตั้องเรื่ยนรืู้เกิ่�ยวกิับักิารืใช้ข้ึ้อมูล 

และกิารืรืักิษาความปลอดภัยขึ้องข้ึ้อมูลดังกิล่าว 

เพื�อป้องกิันกิารืใช้ปรืะโยชน์ในที่างที่่�ไม่เหมาะสัม 

กิารืใช้อนิเตัอร์ืเนต็ันั�น ไม่เพย่งแต่ั “เข้ึ้าถูง้” ได้เพย่ง

อย่างเด่ยว แต่ัตั้องเป็นไปเพื�อโอกิาสัในกิารืเขึ้้าถู้ง 

กิารืศ้กิษาและบัรืิกิารืภาครืัฐที่่�ด่ขึ้้�นด้วย 

สัำหรืับัเศรืษฐกิิจดิจิตัอล อาจมองได้ว่า เป็น 

ด้านที่่�ที่ำให้เกิิดกิารืกิรืะจายรืายได้สัู่คนชายขึ้อบั 

ได้ด่ท่ี่�สัุด ซึ่้�งเป็นมุมบัวกิ ขึ้ณะเด่ยวกิัน กิ็ตั้องมอง 

มุมลบัที่่�เกิิดขึ้้�นด้วย นโยบัายขึ้อง DEPA จะไม่เน้น 

เรืื�องเที่คโนโลย่อย่างเด่ยว แต่ัเน้นกิารืใช้ที่รืัพยากิรื

อย่างม่ปรืะสิัที่ธิิภาพ ไม่สัิ�นเปลือง เกิิดปรืะโยชน์

สัูงสัุดตั่อปรืะชาชน

Tellscore โอกั�สข้อง
คำนำตััวเล็กั ลดิช้อ่งว่�งทั�งดิิจิิทััล

สุวิตั้า จิรุัญวงศ์ ผ้�แทันจิาก Tellscore 

สตั้าร์ุตั้อัุพเชีื�อุสายไทัยทัี�เข�าชิีงรุางวัลรุะดับัอุาเซียน

แบ่ังปันในฐานะผูู้้ปรืะกิอบักิารืท่ี่�ใช้เที่คโนโลย่ดิจิทัี่ล

เกิือบั 100 เปอร์ืเซ็ึ่นต์ั ว่าบัริืษัที่สัตัาร์ืที่อัพช่วยลด

ปกัรณ์์ ปรช้้�วุฒิเิดิช้  
ผู้้�จัุดิก�รส�ข�ภ�คใตั้�ตั้อำนล่�ง สำ�นักง�น
ส่งเสรมิ่เศูรษฐกิจุดิิจิุทัล (DEPA) 
ม่ห�วิทย�ลัยสงขล�นครนิทร ์
วิทย�เขตั้ห�ดิใหญ่่ 

สุวิตั� จิรญัวงศ์    
ผู้้�แทนจุ�ก Tellscore สตั้�รต์ั้อัำพเชี่�อำส�ยไทย
ที�เข��ชีงิร�งวัลระดัิบัอำ�เซียีน
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ช่องว่างเรืื�องความเหลื�อมล�ำได้ โดยเฉพาะในสัังคมที่่�ความเจรืิญยังเขึ้้าไม่ถู้ง 

Tellscore เป็นกิลุ่มคนที่่�เริื�มผู้ลักิดัน “คนตััวเล็กิ” ให้ม่โอกิาสัใช้ปรืะโยชน์จากิอินเตัอรื์เน็ตัในกิารื 

สัรื้างรืายได้  โดยเริื�มตั้นจากิบัรืิษัที่ที่ำธิุรืกิิจกิารืตัลาดออนไลน์ และพบัอุปสัรืรืคขึ้องผูู้้ปรืะกิอบักิารืไที่ย ซึ่้�ง 

ที่ำกิารืตัลาดในธิุรืกิิจออนไลน์ ตั้องจ่ายให้กิับัแพลตัฟอรื์ม แตั่กิลับัไม่สัามารืถูเขึ้้าถู้งกิลุ่มเป้าหมายได้ตัรืงจุด 

ที่ำให้ไม่ปรืะสับัความสัำเรื็จ Tellscore จ้งเสันอที่างเลือกิที่่�คุ้มค่ากิว่าให้ลูกิค้า โดยสัรื้างกิลยุที่ธิ์กิารืสัื�อสัารื 

ผู้่าน “อินฟลูเอ็นเซึ่อรื์” (Influencer) ที่่�สัามารืถูสัื�อสัารื และนำเสันอสัินค้าไปถู้งผูู้้บัรืิโภคได้ตัรืงจุดมากิกิว่า

โดยไมโครือินฟลูเอ็นเซึ่อรื์ และที่่มไมโครืบัล็อกิเกิอรื์ขึ้อง Tellscore เป็นกิลุ่มคนหลากิหลาย 

ไม่แบั่งแยกิ ตัั�งแตั่คนที่ั�วไปที่่�อยากิม่รืายได้ จนถู้งผูู้้พิกิารื ซ้ึ่�งความสัำเรื็จในด้านคุณภาพช่วิตัสัามารืถูที่ำให้

สัมาชิกิแต่ัละคนสัามารืถูม่รืายได้จากิงานน่�เฉล่�ย 4,000-5,000 บัาที่ต่ัอเดือน โดยทุี่กิสัองเดือน บัรืิษัที่ฯ ยัง

จัดอบัรืมเติัมวิชากิารืที่ำเนื�อหา และข้ึ้อมูลให้สัมาชิกิ เพรืาะต้ัองกิารืให้พวกิเขึ้าสัามารืถูต่ัอยอดความรืู้ และ

เที่่าที่ันในโลกิกิารืตัลาดออนไลน์ เพื�อเพิ�มโอกิาสัให้ตััวเอง

แม้ในโลกิดิจิที่ัลจะยังคงม่ความเหลื�อมล�ำหลากิหลายมิตัิ แต่ัในมุมบัวกิ หากินำมาใช้ในที่างท่ี่�ด ่

กิ็สัามารืถูช่วยสัรื้างสัรืรืค์สัังคมแห่งกิารืสัรื้างโอกิาสัให้กิับัคนที่่�อยู่ชายขึ้อบัได้

กั�รเข้้�ไมูถ่่ึงโลกัดิิจิิทััล ข้�ดิอำ�นำ�จิต่ัอรอง เส้ยุเปรยุ้บันำ�ยุทันุำ

กำรุาบั พานทัอุง จิากเคิรืุอุข่ายเกษตั้รุกรุ

ชีาวสวนยางพัฒนา ตััวแที่นขึ้องคนตััวเล็กิในสัังคม

ท่ี่�ได้รืบััผู้ลกิรืะที่บัขึ้องความเหลื�อมล�ำ สัง่เสัย่งสัะท้ี่อน

ยอมรืับัว่า พวกิเขึ้าคือปรืะชากิรืกิลุ่ม “ด้อยโอกิาสั” 

ในโลกิดิจิทัี่ลตััวจรืิง ได้บัอกิเล่าเรืื�องรืาวจากิพ่�น้อง

ชาวเกิษตัรืกิรื ถู้งสัิ�งที่่�พวกิเขึ้าต้ัองเผู้ชิญว่า ปัญหา

สัำคัญท่ี่�สุัดในวันน่� คือกิารืเสั่ยเปรื่ยบั  ท่ี่�ผู่้านมา 

ชาวบ้ัานเสั่ยเปรื่ยบัเรืื�องรืาคาผู้ลผู้ลิตัมาตัลอด 

จากิกิารืที่่�พ่อค้าคนกิลางร่ืวมมือกิันสัร้ืางอำนาจ 

ตั่อรืองในกิารืกิำหนดรืาคาสิันค้า กิารืกิำหนดรืาคา

สันิค้าเกิษตัรืล่วงหน้าจากิส่ัวนกิลาง ผู้า่นที่างออนไลน์ 

ซึ่้�งเกิษตัรืกิรืเขึ้้าไม่ถู้งดิจิที่ัล จ้งไม่ม่โอกิาสัที่่�จะได้รืับั

ขึ้อ้มลูหรือืรืูเ้ท่ี่าที่นั สัดุที่า้ยจง้ต้ัองเสัย่เปรืย่บัโดยกิารื

ขึ้ายผู้ลผู้ลิตัในรืาคาตั�ำหรืือขึ้าดทีุ่น 

นอกิจากิความเสัย่เปรืย่บัในกิารืกิำหนดรืาคา

ผู้ลผู้ลติัที่างกิารืเกิษตัรืแลว้ ชาวบัา้นยงัตัอ้งเผู้ชญิกิบัั

ความเสั่�ยงในเรืื�องความปลอดภัยในกิารืใช้งานอินเตัอรื์เน็ตั ค่าใช้จ่ายสัำหรืับัแพกิเกิจอินเตัอรื์เน็ตัในที่้องถูิ�น 

รืวมถู้งไม่สัามารืถูเขึ้้าถู้งขึ้้อมูลกิารืพยากิรืณ์ภัยพิบััตัิ ซ้ึ่�งจะช่วยให้เกิษตัรืกิรืสัามารืถูปรืับัแผู้นกิารืผู้ลิตั และ

รืับัมือกิับัสัถูานกิารืณ์ล่วงหน้าได้ ที่ำให้เกิิดความเสั่ยหายน้อยลง

กำรุาบั เสันอรืฐับัาลวา่ นอกิจากิจะขึ้ยายโครืงขึ้า่ยอนิเตัอรืเ์นต็ัไปในพื�นท่ี่�หา่งไกิล ท่ี่�รืฐัตัอ้งจดัใหอ้ยา่ง

กัำ�ร�บั พึ่�นำทัอง   
เครอ่ำข่�ยเกษตั้รกรชี�วสวนย�งพัฒน�  
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ที่ั�วถูง้เที่า่เที่ย่มแลว้ รืฐัควรืควบัคมุค่าบัรืกิิารืขึ้องบัรืษิทัี่เอกิชนใหถูู้กิลงเพื�อผูู้ม้ร่ืายไดน้อ้ยดว้ย ศนูยก์ิารืเรืย่นรืู้ 

ขึ้องรืฐั ที่่�กิรืะจายอยูม่ากิมายในท้ี่องถูิ�น ควรืให้เกิษตัรืกิรื คนด้อยโอกิาสั หรือืคนชายขึ้อบั เข้ึ้าไปใช้ และมส่่ัวน

รื่วมในกิารืเรื่ยนรืู้เที่คโนโลย่ใหม่ ๆ เพื�อพัฒนาที่ักิษะกิารืใช้เที่คโนโลย่ในกิารืรืับับัรืิกิารืภาครืัฐ ที่่�สัุด รืัฐบัาล

ตั้องวางที่ิศที่างกิารืพัฒนาเที่คโนโลย่ อย่างม่จรืิยธิรืรืมและคุณธิรืรืมกิำกิับัด้วย

คำว�มูเส้ยุเปรยุ้บัข้องแรงง�นำ
และผูู้บ้ัรโิภิคำ ในำธิรุกิัจิบันำ
แพึ่ลตัฟอรม์ูดิิจิิทััล

อุรุรุคิณั์ฐ วนัทันะสมบัติัั้ นกัวิจิยัศน้ย์แม่โขง 

ศึกษา สถาบัันเอุเชีียศึกษา จิุฬาลงกรุณ์์มหา 

วิทัยาลัย  กิล่าวว่า ปัญหาใหญ่โลกิดิจิที่ัลและ

อนิเตัอร์ืเนต็ั ไม่ใชป่ญัหาเรืื�องความยากิในกิารืเข้ึ้าถูง้ 

อ่กิตั่อไป แตั่หมายถู้งคุณภาพกิารืเขึ้้าถู้งและใช้ 

ปรืะโยชน์มากิกิว่า พรื้อมยกิตััวอย่างกิรืณ่ศ้กิษา 

วิ จั ย ในจั งหวั ด เ ช่ยง ใหม่   3   กิลุ่ ม ธิุ รื กิิ จ   ท่ี่� ใ ช้

แพลตัฟอรื์มดิจิที่ัลมาเป็นเครืื�องมือดำเนินธิุรืกิิจ 

คือ กิารืขึ้นสั่งสัาธิารืณะ (เมื�อครัื�ง Uber ยังเปิดให้ 

บัรืิกิารื) ที่่�พักิอาศัย  (Air B&B) และบัรืิกิารืคน 

ที่ำงานบ้ัาน (Domestic Worker) พบัว่าดิจิทัี่ล 

ที่ำให้ผูู้้อยู่ในธิุรืกิิจเหล่าน่� ถููกิเอาเปรื่ยบัและไร้ืขึ้้อ 

ตั่อรืองกิับัเจ้าขึ้องธิุรืกิิจ

อุรุรุคิณ์ฐั อธิบิัายเพิ�มวา่ แม้กิารืเปิดธิรุืกิจิบันแพลตัฟอร์ืมดจิทิี่ลั จะสัรืา้งความสัะดวกิสับัายใหผูู้้บ้ัริืโภค 

รืวมถูง้คนที่่�มาเข้ึ้าร่ืวมที่ำธิรุืกิจิกิบััแพลตัฟอร์ืมรืะยะแรืกิ แต่ัขึ้ณะเดย่วกัินกิพ็บัวา่ กิารืที่ำงานบันแพลตัฟอร์ืม

นั�น มันถููกิแพลตัฟอร์ืมเอารืัดเอาเปรื่ยบั โดยสัร้ืางสัภาพควบัคุมแบับัไม่รืู้ตััว ด้วยเงื�อนไขึ้ที่่�จูงใจในรืะยะแรืกิ 

และเข้ึ้มงวดในรืะยะต่ัอมา ความสัะดวกิสับัายท่ี่�ได้รืับั ที่ำให้เผู้ลอลืมว่า สัังคมกิำลังปล่อยให้แพลตัฟอร์ืม 

มอ่ำนาจเหนอืผูู้้บัริืโภคมากิเกินิไป เพรืาะสุัดที่า้ย ที่ั�งผูู้้รืว่มงานกิบััแพลตัฟอรืม์และผูู้้บัริืโภค อาจไม่สัามารืถูม่

อำนาจตั่อรืองอะไรืเลยกิับัแพลตัฟอรื์มเหล่าน่�

อุรุรุคิณ์ัฐ เสันอว่ารืัฐบัาลต้ัองให้ความสัำคัญและที่ำหน้าที่่�กิำกัิบักิารืใช้เที่คโนโลย่ ให้เกิิดความเป็น

ธิรืรืมกิบััคนที่กุิกิลุม่ โดยเฉพาะกิารืเรืย่กิรือ้งใหเ้จา้ขึ้องแพลตัฟอรืม์มค่วามรืบััผู้ดิชอบัตัอ่ธิรุืกิจิ และผูู้ร้ืว่มงาน

ขึ้องตัน เพรืาะไม่เช่นนั�นจะเกิิดความเหลื�อมล�ำ ซึ่้�งจะยิ�งสัรื้างความแตักิแยกิในสัังคมมากิขึ้้�น

อรรคำณ์ัฐ วันำทันำะสมูบััติั     
นักวิจัุยศู้นย์แม่่โขงศึูกษ� สถ�บัันเอำเชียีศึูกษ� 
จุุฬ�ลงกรณ์์ม่ห�วิทย�ลัย 
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คำว�มูเหล่�อมูลำ�ทั�งดิิจิิทััล สะท้ัอนำคำว�มูเหล่�อมูลำ�ในำสังคำมู 

ชีลนภิา อุนุก้ล สถาบัันวิจิัยสังคิม จิุฬา- 

ลงกรุณ์์มหาวิทัยาลัย กิล่าวว่าความเหลื�อมล�ำและ

ความไม่เที่า่เที่ย่มในกิารืเข้ึ้าถูง้เที่คโนโลยน่ั�น มค่วาม

ซึ่บััซึ่อ้น เพรืาะแตัล่ะคนมค่วามแตักิตัา่งกินั ที่ั�งในแง่

กิารืใช้ช่วิตัและพฤตัิกิรืรืมกิารืใช้งานที่่�ไม่เหมือนกิัน 

ดังนั�น รืูปแบับัความช่วยเหลือเพื�อให้เกิิดความ 

เที่่าเที่่ยมจ้งตั้องตั่างกิันด้วย 

ความเหลื�อมล�ำที่างดิจิที่ัลน่�  ไม่ใช่เรืื�องที่่�

เกิ่�ยวข้ึ้องโดยตัรืงกัิบัความยากิจน แต่ัเกิ่�ยวกัิบักิารื 

กิรืะจายกิารืเขึ้้าถู้งเที่คโนโลย่ท่ี่�ไม่ทัี่�วถู้ง ไม่เท่ี่าเท่ี่ยม 

อนิเที่อร์ืเนต็ัเป็นเที่คโนโลยท่ี่่�สัร้ืางปรืะโยชน์มากิมาย

ในโลกิน่� แตั่กิารืกิรืะจายปรืะโยชน์ ไม่ได้สััดสั่วน ไม่

เที่า่เที่ย่ม บัางคนไดเ้ยอะ บัางคนได้นอ้ย จ้งเกิดิชอ่ง

ว่างที่างดิจิที่ัลขึ้้�น 

ชีลนภิา ยืนยันว่าชาวบ้ัานม่ศักิยภาพใน

กิารืเรื่ยนรืู้  เพรืาะฉะนั�น ไม่เพ่ยงตั้องจัดโครืงขึ้่าย

อินเตัอรื์เน็ตัให้ที่ั�วถู้งเที่่านั�น ยังจำเป็นตั้องม่โปรืแกิรืมที่่�สัามารืถูเขึ้้าไปช่วยสันับัสันุนกิารืใช้งานสัื�อดิจิที่ัลด้วย 

ชาวบัา้นไมไ่ดเ้ปน็พวกิล้าหลงั แตัต่ัอ้งกิารืกิารืสันบััสันนุกิรืะบัวนกิารืเรืย่นรืู ้โดยเฉพาะในปรืะเดน็ที่่�เกิ่�ยวขึ้อ้ง

กิับัเที่คโนโลย่สัมัยใหม่

จากิภาพปรืากิฎที่่�ว่า ที่กุิคนสัามารืถูเข้ึ้าใชแ้พลตัฟอร์ืมดจิทิี่ลัได ้แตัก่ิารืถููกิมองเห็นจากิคนในสัื�อสังัคม

ออนไลน์ตั่างหากิ ที่่�ยังไม่เที่่ากิัน เนื�อหาเชิงสัังคมเกิ่�ยวกิับัคนชายขึ้อบั ผูู้้ด้อยโอกิาสั แรืงงาน ชุมชนแออัด 

ฯลฯ ม่ไม่มากินักิในสัื�อสัังคมออนไลน์ สั่งผู้ลให้ปรืะเด็นสัังคม ท่ี่�จะเป็นตั้องม่กิารืตั่อสัู่เชิงนโยบัาย ไม่ถููกิมอง

เห็น ไม่เป็นที่่�รืับัรืู้ในสัังคม น่�คือช่องว่างที่างดิจิที่ัลอ่กิรืูปแบับัหน้�ง

ที่้ายที่่�สัุด ชีลนภิา เสันอว่า นอกิจากิความไม่เที่่าเท่ี่ยมด้านโอกิาสักิารืเขึ้้าถู้ง และใช้ปรืะโยชน์แล้ว 

ยังม่มิตัิอื�น ๆ เช่น ความเหลื�อมล�ำที่างเพศสัภาพ ความเหลื�อมล�ำที่างภาษา พร้ือม ๆ ไปกัิบัความเหลื�อมล�ำ

ที่างเศรืษฐกิจิ สัิ�งสัำคัญที่่�ต้ัองเร่ืงที่ำ คอื กิารืกิรืะจายกิารืเข้ึ้าถูง้เที่คโนโลยเ่พื�อใหท้ี่กุิคนเข้ึ้าถูง้ได้อยา่งแท้ี่จรืงิ

ช้ลนำภิ� อนำกุัูล     
สถ�บัันวิจัุยสังคม่  จุุฬ�ลงกรณ์์ม่ห�วิทย�ลัย 



เรุียบัเรีุยงจิากเวทีัสานเสวนานักคิิดดิจิิทััล Digital Thinkers Forum#5 จิากัความูเหล่�อมูล้ำ 

สิู่ความูเป็็นธิรรมูยุคดิิจิิทััล เรากัำลังทัิ้งใครไว้ข้้างหลัง เมื�อุวันทัี� 11 ตัุ้ลาคิม พ.ศ. 2562 ณ์ ห�อุง 

Auditorium B ศ้นย์คิวามรุ้�ด�านการุอุอุกแบับัและคิวามคิิดสรุ�างสรุรุคิ์ (TCDC-Thailand Creative 

& Design Center) บัางรุัก กรุุงเทัพฯ จิัดโดย สำนักงานกอุงทัุนสนับัสนุนการุสรุ�างเสรุิมสุขภิาพ 

(สสส.) ศ้นย์แม่โขงศึกษา สถาบัันเอุเชีียศึกษา จิุฬาลงกรุณ์์มหาวิทัยาลัย Ashoka Thailand ม้ลนิธิ 

ฟรุีดรุิชี เนามัน Centre for Humanitarian Dialogue (HD) และสถาบััน Change Fusion
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รบััมูอ่ด้ิ�นำมูด่ิยุุคำดิิจิิทััล
ด้ิวยุจิิตัวิญญ�ณ์
คำว�มูเป็นำมูนำษุยุ์
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โลกัยุุคำดิิจิิทััลส่งผู้ลกัระทับัอยุ่�งกัว้�งข้ว�งต่ัอผูู้ค้ำนำ ผูู้ส่้�อข่้�วต้ัอง
ทัำ�หนำ้�ท้ั�ส่บัค้ำนำข้้อมููลข้้อเท็ัจิจิรงิ และร�ยุง�นำให้ส�ธิ�รณ์ะรบััรู ้
ส่�อกัระแสหลักัมูบ้ัทับั�ทัสำ�คัำญในำกั�รทัำ�ใหข้้อ้มููลผู้�่นำพ่ึ่�นำท้ั�ต่ั�ง ๆ 
เพ่ึ่�อสะท้ัอนำคำว�มูหล�กัหล�ยุข้องสังคำมูวัฒินำธิรรมู และทัำ�คำว�มู
จิริงให้ปร�กัฎ์ เพ่ึ่�อลดิคำว�มูขั้ดิแยุ้งในำสังคำมู ข้ณ์ะท้ั�พึ่ลเมู่อง
ต้ัองฝ้ึกัฝ้นำกั�รรับัข้้อมููลข้่�วส�รจิ�กัหล�กัหล�ยุช้่องทั�ง เพ่ึ่�อ
ทัำ�คำว�มูเข้้�ใจิ และเฝ้้�ระวังปัญห�ท้ั�จิะตั�มูมู�

บัอ่ยุคำรั�ง อินำเตัอรเ์นำต็ัถึกูักัล่�วโทัษ ห�กัแท้ัจิรงิแล้ว ต้ันำเหตุัข้อง
คำว�มูคิำดิท้ั�ไมูเ่หมู�ะสมูนำั�นำ ล้วนำมู�จิ�กั “คำนำ” นัำกักั�รศ�สนำ�ยุำ�ว่� 
จิิตัวิญญ�ณ์คำว�มูเป็นำมูนำุษยุ์ ค่ำอหัวใจิข้องกั�รเท่ั�ทัันำส่�อ และ
รบััมูอ่ด้ิ�นำมูด่ิข้องโลกัออนำไลนำ ์โดิยุกั�รรบััฟงัคำนำเหน็ำต่ั�ง ไมูด่่ิวนำ
ตััดิสินำ แสวงห�ข้้อเท็ัจิจิรงิ เพ่ึ่�อสร�้งสันำติัสุข้ในำสังคำมู
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นำำ�ประเด็ินำ: กั�รเสรมิูสร�้งมูนำษุยุธิรรมูในำโลกัดิิจิิทััล 
เฟรุเดอุรุิคิ ซปอุรุ์ หัวหน�าสำนักงานปรุะเทัศไทัยและเมียนมา ม้ลนิธิฟรุีดรุิชี เนามัน เล่ากิรืณ่ 

ศ้กิษาด้านมืดขึ้องโลกิออนไลน์ และบัที่บัาที่ขึ้องสัื�อกิรืะแสัหลักิที่่�จะม่ส่ัวนช่วยคล่�คลายความจริืง 

ตััวอย่างจากิงานฉลองและกิิจกิรืรืมปรืะจำปีในช่วงคริืสัตั์มาสัในเมือง Nuremberg ขึ้องเยอรืมน่ จะม่กิารื 

คัดเลือกิตััวแที่นเด็กิ ๆ ที่่�เร่ืยกิว่า Christ Child เมื�อภาพเด็กิสัาวอายุ 17 ปี ท่ี่�ได้รืับัเลือกิเผู้ยแพรื่ออนไลน์ 

ปรืากิฏิว่าเธิอถููกิวิพากิษ์วิจารืณ์อย่างหนักิในโลกิอินเตัอรื์เน็ตั รืวมทัี่�งนักิกิารืเมืองฝ่่ายขึ้วาจากิพรืรืค 

AFD ที่่�ตัดัสิันจากิภาพที่่�เหน็ คอื ผู้มหยกิิ ผู้วิคล�ำ บัางสัว่นเข้ึ้าใจผู้ดิคดิวา่เธิอเป็นมสุัลมิหรือืมเ่ชื�อสัายอนิเดย่น 

จนเกิิดกิรืะแสัความเกิล่ยดชังไปที่ั�ว

โขึ้คดท่ี่่�มส่ัื�อมวลชนแหง่หน้�ง ได้คน้ขึ้อ้มลูปรืะวตััขิึ้องเด็กิสัาวคนน่�แลว้เปิดเผู้ยวา่ เธิอเป็นคนเยอรืมนั 

เป็นคาธิอลิกิ ที่่�รืับัใช้ศาสันาอย่างแข็ึ้งขึ้ัน ที่ำให้เปล่�ยนกิรืะแสัความเกิล่ยดชังเป็นกิารืชื�นชมเด็กิสัาวใน

อินเตัอรื์เน็ตัแที่น นักิกิารืเมืองที่่�เคยตัำหนิกิ็ออกิมาโพสัตั์ขึ้อโที่ษในภายหลัง และยอมรืับัความผู้ิดพลาดท่ี่�ได้

โพสัตั์ขึ้้อมูลที่่�ที่ำให้เกิิดกิารืเหย่ยดชาตัิพันธิุ์  

กิรืณน่่�ที่ำใหเ้รืย่นรืูว่้า นกัิขึ้า่วตัอ้งที่ำหนา้ที่่�สับืัคน้ขึ้อ้มลูขึ้อ้เที่จ็จรืงิ เพื�อรืายงานใหส้ัาธิารืณะรืบััรืู ้และ

สัื�อกิรืะแสัหลักิม่บัที่บัาที่สัำคัญที่่�ที่ำให้เกิิดกิารืให้ขึ้้อมูลผู้่านช่องที่างต่ัาง ๆ เพื�อความหลากิหลาย ในขึ้ณะที่่�

พลเมืองตั้องฝ่ึกิที่่�จะรืับัขึ้่าวสัารืหลายที่าง เพื�อตัรืวจสัอบัขึ้้อมูลให้เขึ้้าใจ และเฝ่้ารืะวังปัญหา 

เฟรุเดอุรุคิิ ตัั�งข้ึ้อสังัเกิตัว่า หากิโพสัต์ัที่่�วิจารืณ์น่� ถูกูิลบัไปตัั�งแต่ัแรืกิ จะไม่เกิดิบัรืรืยากิาศขึ้องกิารืแลกิ

เปล่�ยนความคดิเหน็ในเนื�อขึ้า่วนั�น จนกิรืะที่ั�งมค่นเปิดเผู้ยขึ้อ้เที่จ็จรืงิ ปรืะเดน็คอือะไรืควรืถูกูิ “ลบั” ออกิจากิ

สัื�อออนไลน ์เรืาสัามารืถูเรืย่นรืูจ้ากิเหตุักิารืณท์ี่กุิเหตักุิารืณ ์อนิเตัอรืเ์นต็ัมกัิจะถููกิกิล่าวโที่ษบ่ัอยครืั�ง แตัท่ี่่�จรืงิ

แล้ว อินเตัอรื์เน็ตัเป็นเพ่ยงแค่สัื�อสัิ�งที่่�อยู่ในใจมนุษย์ออกิมาเที่่านั�น

เฟรเดิอรคิำ ซึ่ปอร์
หวัหน��สำ�นักง�นประเทศูไทยและเมี่ยนม่� 
ม้่ลนิธิฟรดีิรชิี เน�มั่น
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มุูมูมูองทั�งศ�สนำ�กัับัพึ่ลวัตัยุุคำดิิจิิทััล
การุเผยแพรุ่คิวามเกลียดชัีง ใชี�ถ�อุยคิำตั้ำหนิ ว่ารุ�าย ฯลฯ เกิด

ขึ�นมากในสื�อุสังคิมอุอุนไลน์ ซึ� งหลายกรุณี์ มีคิวามรุุนแรุงมากกว่า

การุแสดงอุอุกในโลกคิวามจิริุงเสียอุีก  ไม่อุาจิกล่าวโทัษเทัคิโนโลยี 

เพรุาะคินใชี�เทัคิโนโลยีตั้่างหากทัี�เป็นผ้�เผยแพรุ่ข�อุม้ลสารุะทัี�รุ�ายกาจินั�น

หลักการุขอุงทุักศาสนาล�วนให�คิวามสำคิัญกับั “คิวามเป็นมนุษย์” 

คิวามรุัก คิวามมีเมตั้ตั้า ยึดมั�นในสัจิธรุรุม และเชีื�อุว่าสามารุถนำมาปรุะยุกตั้์

ใชี�ให�เทั่าทัันกับัคิวามเปลี�ยนแปลงขอุงโลกยุคิใหม่ได�แน่นอุน 

พึ่ระมูห�นำภัินำต์ั สนำติฺัภิทัโฺทั ดิร.สุช้�ติั เศรษฐมู�ลินำ ้ซึ่สิเตัอรยุ์ุพึ่ด้ิ จิ�รวิุภิ�คำ 
และคำณุ์สุภิิญญ� กัล�งณ์รงค์ำ
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สร�้งกัลไกั เพ่ึ่�อกัระจิ�ยุด้ิ�นำสว่�งข้องโลกั

พรุะมหานภิันตั้์ สนฺตั้ิภิทัฺโทั ผ้�ชี่วยเจิ�าอุาวาส วัดสรุะเกศรุาชีวรุมหาวิหารุ กิล่าวว่า พุที่ธิศาสันา ม่

หลักิค�าสัอนที่่�สัามารืถูน�ามาปรืับัใช้ เพื�อเที่่าที่ันและรืับัมือกิับัยุคดิจิที่ัลได้หลายปรืะกิารื ได้แกิ่ กิารืม่สัตัิและ

ไตัร่ืตัรืองโดยใช้ปัญญาอย่างรือบัด้าน เพื�อขึ้ยายไปสู่ัสังัคม อ่กิทัี่�งยงัม่หลกัิกิาลามสูัตัรื ที่่�สัอนให้คนต้ัองไม่ด่วน

เชื�อเรืื�องใดเรืื�องหน้�งโดยไม่ตัรืวจสัอบั

ในกิาลามสูัตัรืขึ้้อหน้�ง กิล่าวไว้ว่า อย่าเชื�อแม้จะเป็นค�าสัอนขึ้องครูือาจารืย์ คือ ให้คิดใครื่ครืวญให้

รือบัคอบัเสัย่ก่ิอน  หลกัิที่างศาสันาต่ัาง ๆ นั�นช่วยได้ เรืิ�มจากิปัจเจกิ คอื ตัวัเรืาแต่ัละบัคุคลที่�าอะไรืได้ก่ิอนกิ็

ที่�าตัามกิ�าลงั ช่วยกัินเปิดเผู้ยด้านสัว่างให้สัังคมรัืบัรู้ื สั�าหรัืบัโครืงสัร้ืาง ต้ัองร่ืวมมอืกัินใช้สืั�อดจิทัิี่ล ซึ่้�งยงัใช้งาน

ไม่เตัม็ศกัิยภาพ ให้ใช้เที่คโนโลยเ่ป็นสัะพาน เชื�อมความช่วยเหลอืจากิคนที่่�มค่วามตัั�งใจด ่ไปยงัคนเดอืดร้ือน

สัดุที่า้ย ที่า่นเสันอวา่ ตัอ้งชว่ยกินัปรืะชาสัมัพนัธิ ์สัรืา้งกิลไกิเพื�อกิรืะจายดา้นสัวา่งขึ้องโลกิ น�ำใจขึ้อง

คน รืวมถู้งขึ้้อมูลด่ ๆ ให้กิับัสัังคม สัันตัิสัุขึ้ตั้องเรืิ�มที่่�ตััวเรืากิ่อน และสัรื้างสัะพานเชื�อมสัู่สัังคม
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คำว�มูรกััและกั�รใหอ้ภัิยุ รบััมูอ่ด้ิ�นำมูด่ิโลกัออนำไลนำ์

ซิสเตั้อุรุ์ยุพดี จิารุุวิภิาคิ อุธิการุิณ์ี โรุงเรีุยนเซนต์ั้เมรุี� จิังหวัดอุุดรุธานี กิล่าวว่า ทีุ่กิยุคสัมัยล้วน

แล้วแตั่ม่สัิ�งด่และไม่ด่ปะปนกิัน ความขึ้ัดแย้งท่ี่�เกิิดข้ึ้�นไม่ได้เกิิดจากิอินเตัอรื์เน็ตั แตั่เกิิดจากิตััวขึ้องมนุษย์ตััว

เรืานั�นเอง สัำคัญท่ี่�สุัดอยู่ที่่�แต่ัละบุัคคลที่่�จะกิำหนดและเลือกิรัืบัด้านด่งามมาเป็นปรืะโยชน์แก่ิตันเองและ

เมตัตัาเกิื�อกิูลผูู้้อื�น

ตัอนน่�คนกิำลงัหลงลมืเรืื�องจติัวญิญาณ เพรืาะเนน้แตัก่ิารืพฒันาเที่คโนโลยแ่ละผู้ลตัอบัแที่นที่างธิรุืกิจิ 

มนุษย์แตักิต่ัางจากิสัิ�งม่ช่วิตัอื�น ๆ เพรืาะม่หัวใจ รืักิ ให้อภัย เข้ึ้าใจได้ ม่ความที่รืงจำ ม่จิตัวิญญาณ กิฎที่อง

ขึ้องพรืะผูู้้เปน็เจ้าคอืความรัืกิ ที่รืงสัอนให้จงรัืกิมนุษยค์นอื�นเหมือนรัืกิตัวัเอง หากิเรืายด้หลักิขึ้องศาสันาอย่าง

เครื่งครืัดไม่ว่าจะเป็นศาสันาใด กิ็จะที่ำให้เรืารืับัมือกิับัด้านมืดขึ้องโลกิออนไลน์ได้

ความเป็นมนษุย์อยูเ่หนือสัิ�งปรืะดิษฐ์ที่ั�งหมด มนษุย์จง้ต้ัองเป็นผูู้จ้ดักิารืดแูลให้สัิ�งต่ัาง ๆ ด�าเนนิกิารืใน

ด้านบัวกิ และส่ังเสัริืมศกัิดิ�ศรืค่วามเป็นมนษุย์ แม้หลายครัื�ง มนษุย์อาจจะลมื และฝั่กิใฝ่่ในเงนิ ความสัะดวกิ

สับัาย แต่ัสัดุท้ี่ายแล้ว ด้วยค�าสัอนขึ้องศาสันาจะที่�าให้เรืาสัามารืถูสัูก้ิบััความเกิลย่ดชงั น�าความรืกัิขึ้องพรืะเจ้า

ไปสัู่สัังคมให้เกิิดสัันตัิภาพ
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ศ�สนำภิ�วะ ค่ำอพึ่ลังในำกั�รสร�้งสันำติัภิ�พึ่

ดรุ.สุชีาติั้ เศรุษฐมาลิน ีหวัหน�าสาขาวิชีาสันตั้ศิกึษา มหาวิทัยาลัยพายัพ เห็นวา่ ศาสันาคอืรืากิฐาน

ขึ้องชวิ่ตัและสังัคม ที่ำอยา่งไรืใหศ้าสันาไดรั้ืบัใช้และตัอบัรืบััความยั�งยนืขึ้องมนษุย ์อสิัลามเชื�อวา่ตัั�งแตัแ่รืกิเกิดิ 

คนเรืาก็ิมค่วามเป็นมนษุยท์ี่่�ความบัริืสัทุี่ธิิ�อยูเ่ดิมแลว้ แต่ัโลกิยุคดจิทิี่ลัที่ำให้เกิดิความเปล่�ยนแปลงอย่างรืวดเร็ืว 

จนเกิดิปญัหาโครืงสัรืา้งพื�นฐานดา้นคณุธิรืรืมในใจ (Ethical Infrastructure) ตัดิกิบััดกัิ หลงอยูใ่นอนิเตัอรืเ์นต็ั 

มนุษย์มักิจะสัร้ืางกิำแพง มากิกิว่าสัร้ืางสัะพาน หากิความเกิล่ยดชังถููกิสัรื้างได้ (ในโลกิอินเตัอรื์เน็ตั) 

ความรัืกิก็ิตั้องถููกิสัร้ืางได้ด้วยเช่นกัิน หลักิศาสันาทุี่กิศาสันา ม่พลังในกิารืสัร้ืางสัันติัภาพ สัันติัสัุขึ้เกิิดขึ้้�น 

ไมไ่ด ้ถูา้ไมม่ส่ันัตัสิัขุึ้รืะหวา่งศาสันา และสันัตัสิัขุึ้รืะหวา่ศาสันา เกิดิข้ึ้�นไมไ่ด ้ถูา้ไมม่ก่ิารืเสัวนารืะหวา่งศาสันา 

และจะเสัวนารืะหว่างศาสันาได้ จำเป็นตั้องเขึ้้าใจหลักิศาสันาขึ้องตััวเองกิ่อน ดังนั�น กิ่อนจะรืับัมือกัิบัดิจิทัี่ล 

เรืาตั้องรืู้จักิและเขึ้้าใจหลักิศาสันาตััวเองกิ่อน

เรืาเห็นด้านมืดขึ้องโลกิดิจิที่ัลมากิมาย แตั่ยังเชื�อมั�นในความเป็นมนุษย์ ยังม่ความหวังในกิารืสัรื้าง

สัันติัภาพ มุสัลิมทุี่กิคน ช่วิตัจะย้ดโยงกัิบัหลักิกิารืขึ้องศาสันาและพรืะผูู้้เป็นเจ้า หากิความเกิล่ยดสัร้ืางได้ 

ความรืักิกิ็สัรื้างได้เช่นเด่ยวกิัน ศาสันาม่พลังในกิารืสัรื้างสัันตัิภาพ หากิเรืามองคนอื�นด้วยกิารืให้เกิ่ยรืตัิและ

เห็นความเป็นมนุษย์รืะหว่างกิัน อิสัลามสัอนให้เรืาชัดเจน และรืู้จักิตััวเองว่าเกิิดมาเพื�ออะไรื กิารืเคารืพและ

ภักิด่ตั่อพรืะผูู้้เป็นเจ้า ผู้่านกิารืให้เกิ่ยรืตัิ รืับัใช้ผูู้้อื�น ทีุ่กิคนได้รืับัเก่ิยรืตัิ เพรืาะเป็นเสัมือนภาพตััวแที่นขึ้อง

พรืะผูู้้เป็นเจ้าบันโลกิมนุษย์ 
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ประช้� หตุั�นำวัุตัร ดิร.สรยุุทัธิ รตัันำพึ่จินำ�รถึ ดิร.ฟ�รด้ิ� เจิะเอ�ะ อ�จิ�รยุว์ศินำ ปั� นำทัอง และดิร.พิึ่มูพ์ึ่รภัิช้ ดิษุฎ้์อิสรยิุกัุล

รบััมูอ่ด้ิ�นำมูด่ิออนำไลนำอ์ยุ�่งไร
ด้ิวยุจิิตัวิญญ�ณ์คำว�มูเป็นำมูนำษุยุ์

ด�านมืดขอุงโลกอุอุนไลน์ ไม่ได�มีเพียงข่าวลวงข่าวปลอุม การุสรุ�างคิวามเกลียดชีัง และการุรุังแก

ทัางอุอุนไลน์เทั่านั�น แตั้่โลกดิจิิทััลยังเป็น “ยาเสพตั้ิดสมัยใหม่” ขอุงคินในสังคิมด�วย

เมื�อุตั้รุะหนักรุ้�ว่า มีคิวามเทั็จิในสื�อุสังคิมอุอุนไลน์ จิึงจิำเป็นตั้�อุงสรุ�างคิวามจิรุิง เพื�อุอุธิบัายและ 

ส้�กับัคิวามเลวรุ�ายนั�น  ตั้�อุงทัำให�ด�านสว่าง มีมากกว่าด�านมืด ตั้�อุงรุ่วมกันสรุ�างสื�อุข่าวดี ข่าวทัี�เป็นกุศล 

การุสรุ�างส่วนใหม่นี� ตั้�อุงทั�าทัายคิวามคิิดและโคิรุงสรุ�างเดิม ด�วยการุสรุ�างชุีดคิวามคิิด และหาตั้�นแบับั

ใหม่ ๆ เพื�อุนำไปส้่โลกทัี�มีสันตั้ิสุขอุย่างแทั�จิรุิง
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ใช้ส้ติั และรูจั้ิกัเล่อกัอยุ�่งมูวิ้จิ�รณ์ญ�ณ์

ปรุะชีา หุตั้านุวัตั้รุ ปรุะธานนิเวศสิกขาเอุเชีีย และผ้�อุำนวยการุแผนงานผ้�นำพุทัธกรุะบัวนทััศน์

ขอุงเสมสิขาลัย กิล่าวว่า ปัจจุบััน ตั้องตัรืะหนักิกิ่อนว่า เรืาอยู่ในบัรืิบัที่และโครืงสัรื้างสัังคมท่ี่�กิำลังที่ำลาย

ความเป็นมนุษย์ ลดที่อนความรืักิและเสัรืิมสัรื้างความเกิล่ยดชัง เพรืาะเน้นความเจรืิญที่างวัตัถูุ กิารืแย่งชิง

ความเป็นที่่�หน้�ง สั่งเสัริืมให้คนโลภมากิขึ้้�นเรืื�อย ๆ รืะบับัแข่ึ้งขัึ้นที่ำให้ม่คนแพ้และชนะ คนแพ้รืู้สั้กิตััวเองแย่

และไรื้คุณค่า สัังคมลักิษณะน่� สั่งผู้ลให้คนเป็นโรืคซึ่้มเศรื้า เป็นผูู้้แพ้

ด้านมืดขึ้องโลกิดิจิที่ัล ไม่ม่เพ่ยงขึ้่าวลวงขึ้่าวปลอม กิารืสัรื้างความเกิล่ยดชัง และกิารืรืังแกิที่าง

ออนไลน์เที่่านั�น แตั่โลกิดิจิที่ัลยังเป็น “ยาเสัพติัดสัมัยใหม่” มันคือ “ที่างหน่” ขึ้องคนสัมัยใหม่ ศาสันาเป็น

ปัจจัยรืองขึ้องสัังคมสัมัยใหม่ คนเมื�ออยู่ในสัังคมท่ี่�ไม่ม่ศาสันธิรืรืม กิ็จะอยากิหน่หน้าคนอื�น แตั่ตั้องกิารือยู่

กิับัตััวเอง ในโลกิที่่�ตััวเองชื�นชอบัเที่่านั�น 

ที่างออกิจ้งตั้องเป็นคนละที่างกิับัความรืู้ที่่�สัรื้างโลกิดิจิที่ัล ที่่�น่าเศรื้าคือ มหาวิที่ยาลัยที่ั�งหลาย กิำลัง

สัอนภาษาเด่ยวกัิบัโลกิดิจิที่ัล ไม่ได้สัอนให้ขึ้ัดเกิลาความเป็นมนุษย์ ตั้องเรืิ�มจากิกิารืสัังวรืณ์ สัำรืวมตััดสัิ�ง

ยั�วยวน (ดิจิที่ัล) และรืู้จักิเลือกิอย่างม่วิจารืณญาณ โดยไม่ตััดความเห็นตั่างที่ิ�ง เที่คโนโลย่ใหม่ ๆ มักิจะถููกิ

ใช้ไปในที่างคุณค่า หรืือเลวรื้ายได้ที่ั�งนั�น ดังนั�น เมื�อพบัว่า ม่กิารืใช้สัื�อสัังคมออนไลน์ในกิารืสัรื้างความเที่็จ 

เรืาที่่�ตัรืะหนักิรืู้ จำเป็นตั้องสัร้ืางความจริืง เพื�ออธิิบัายและสัู้กัิบัความเลวร้ืายนั�น ตั้องรื่วมกัินสัรื้างสัื�อข่ึ้าวด่ 

ขึ้า่วที่่�เปน็กิศุล กิารืสัรืา้งสัว่นใหมน่่� ตัอ้งที่า้ที่ายความคดิและโครืงสัรืา้งเดมิ ดว้ยกิารืสัรืา้งชดุความคดิ และหา

ตั้นแบับัใหม่ ๆ เพื�อนำไปสัู่โลกิที่่�ม่สัันตัิสัุขึ้อย่างแที่้จรืิง 



บทท่� 6  สานเสวนานกัคิิดดิจิิทััล #1   |   71

กั�รรบััฟงั และสร�้งกั�รมูส่้วนำรว่มู

ดรุ.สรุยทุัธ รุตัั้นพจินารุถ ผ้�อุำนวยการุรุว่มธนาคิารุจิติั้อุาสา กิลา่ววา่ ตัวัอย่างขึ้องเวที่ใ่นวนัน่� เป็น

เรืื�องด่ท่ี่�ได้สัรื้างพื�นที่่�สัานเสัวนารืะหว่างคนตั่างศาสันา แตั่ตั้องไม่ลืมว่า ปรืะชากิรืบันโลกิอินเตัอรื์เน็ตั ท่ี่�ม่

จำนวนมหาศาล ไมไ่ดน้บััถูอื หรืือเชื�อศาสันาใด กิารืนำหลกัิขึ้อง 3 ศาสันามาตัั�งตัน้ อาจจะไมเ่ปน็ท่ี่�สันใจขึ้อง

คนกิลุม่น่� อย่างไรืก็ิตัาม กิไ็มค่วรืละเลย แต่ัตัอ้งเลือกิวธิิก่ิารืสัื�อสัารื หรือืที่ำความเขึ้า้ใจ โดยใชเ้ครืื�องมือหรือื

สัื�อที่่�เหมาะสัมกัิบักิลุม่เป้าหมาย หากิต้ัองกิารืคุยเรืื�องความเป็นมนุษย์ กิต็ัอ้งเข้ึ้าใจกิลุม่เป้าหมาย และเลือกิใช้

กิารืสัื�อสัารืเนื�อหาเด่ยวกิัน ใช้ภาษาเด่ยวกิัน 

สัขุึ้ภาวะที่างปญัญา คอืความสัขุึ้ที่่�ไดจ้ากิกิารืรืูจ้กัิตัวัเอง ขึ้ดัเกิลาตัวัเอง เหน็ความเชื�อมโยงขึ้องตัวัเอง

กิบััธิรืรืมชาตั ิดว้ยวธิิก่ิารืเรืย่นรืูจ้ากิ “ความทุี่กิขึ้”์ ขึ้องคนอื�น และออกิจากิตัวัเอง เพื�อรืบััฟงัปญัหาขึ้องคนอื�น 

ให้ม่ปรืะสับักิารืณ์ตัรืง และตั้องที่ำงานรื่วมกิันรืะหว่างออนไลน์และออฟไลน์

พื�นฐานมนุษย์ ตั้องกิารืคนรืับัฟังและม่สั่วนรื่วมเป็นเจ้าขึ้อง จะเขึ้้าถู้งหัวใจขึ้องความเป็นมนุษย์กิ็ตั้อง

ที่ำให้เขึ้าได้ม่ปรืะสับักิารืณ์ตัรืงด้วยตััวเอง ได้ฝ่ึกิฝ่นทัี่กิษะที่่�สัำคัญและจำเป็นต่ัอกิารืใช้ช่วิตัในโลกิดิจิที่ัล ฝ่ึกิ

กิารืฟัง กิารืรัืบัรืู้เรืื�องรืาวขึ้องคนอื�น คนท่ี่�รืู้สั้กิว่าตััวเองม่ความทุี่กิข์ึ้ แต่ัเมื�อได้ไปที่ำงานให้คนอื�น ได้เสั่ยสัละ 

ได้แบั่งปัน ได้เชื�อมโยงความสััมพันธิ์กิับัคนอื�นกัิบัโลกิข้ึ้างนอกิ กิ็พบัว่าม่ความรืู้สั้กิท่ี่�เปล่�ยนแปลงไป ม่ความ

เห็นอกิเห็นใจคนอื�นมากิขึ้้�น เที่่ากิับัได้เชื�อมโยงจิตัวิญญาณความเป็นมนุษย์รืะหว่างกิัน
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แสวงห�คำว�มูรู ้และเปิดิใจิรบััคำว�มูแตักัต่ั�ง

ดรุ.ฟารีุดา เจิะเอุาะ อาจารืย์ปรืะจำสัาขึ้าวชิานเิที่ศศาสัตัรื ์สัำนกัิวชิาสัารืสันเที่ศศาสัตัรื ์มหาวทิี่ยาลยั

วลัยลักิษณ์ เห็นว่า โลกิออนไลน์และเครืื�องมือสัื�อสัารืสัมัยใหม่ที่ำให้คนพูดกัินน้อยลง อินเตัอรื์เน็ตัจ้งกิลาย

เป็นจำเลย แต่ัโจที่ย์คือ กิารือยู่ท่ี่ามกิลางแรืงปะที่ะจากิโลกิดิจิทัี่ล เป็นความท้ี่าที่าย และกิารืคิดสัรื้างสัรืรืค์ 

เพื�อแกิ้ไขึ้ปัญหาน่� 

ปรืะสับักิารืณจ์ากิกิารืสัอนหนงัสัอื พบัวา่ เยาวชนที่่�กิำลงัเผู้ชญิกิบััปญัหาชว่ติั และตัอ้งกิารืคนที่่�เขึ้า้ใจ 

โลกิยคุดจิทิี่ลัที่ำใหค้นรืุน่ใหมม่พ่ื�นที่่�สัื�อสัารืกินัไดม้ากิขึ้้�น กิวา้งขึ้วางขึ้้�น แตัส่ัิ�งที่่�นา่หว่งคอื ออนไลนเ์ปน็พื�นที่่�

สัรืา้งตัวัตันใหมข่ึ้องคน ตัามที่่�อยากิเปน็ แตัเ่มื�อออกิมาแลว้กิลบััหลงลมืวา่ตัวัตันจรืงิคอือะไรื คอืใครื กิารืตัรืวจ

สัอบัขึ้้อมูลม่ความจำเป็นมากิ เรืาไม่ตั้องรื่บัรื้อนและเรื็วทีุ่กิเรืื�องกิ็ได้

อ่กิเรืื�องคือกิารืขึ้าดพื�นที่่�ที่ำให้คนต่ัางวัย ตั่างความคิดได้มาหาที่างออกิร่ืวมกัิน สัิ�งน่�ตั้องกิารืกิารืพูด

คุยเพิ�มขึ้้�น สัื�อไม่ได้เพ่ยงนำเสันอหรืือสัะท้ี่อนความจริืง แต่ัความจริืงก็ิม่หลายชุด หลายมิตัิ ซ้ึ่�งต้ัองที่ำความ

เขึ้้าใจความแตักิตั่างเหล่าน่�ด้วย ตั้องแสัวงหาความรืู้มากิ่อน และเปิดใจกิับัสัิ�งนั�น
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อดิทันำต่ัอคำว�มูเหน็ำต่ั�ง และเปิดิพ่ึ่�นำท้ั�ปลอดิภัิยุในำโลกัไซึ่เบัอร์

อุาจิารุย์วศิน ปั�นทัอุง อุาจิารุย์ปรุะจิำคิณ์ะรุัฐศาสตั้รุ์ มหาวิทัยาลัยธรุรุมศาสตั้รุ์ กิล่าวว่า เมื�อพูด 

เรืื�องยุคสัมัย ซึ่้�งม่ความเปล่�ยนแปลงและความที่้าที่ายหลายปรืะกิารื ทัี่�งความเร็ืวและขึ้นาดปริืมาณขึ้อง 

ขึ้่าวสัารืในโลกิไซึ่เบัอรื์ จำนวนมหาศาลที่ำให้เรืาเลือกิสักิัดสัารืะออกิมาใช้ได้ยากิ โลกิไซึ่เบัอรื์เอื�อให้เรืา 

ใช้ความรุืนแรืงที่างอารืมณ์มากิขึ้้�น เนื�อหาท่ี่�ได้รืับัความสันใจจะเป็นเนื�อหาท่ี่�สุัดโต่ัง ทัี่�งในเรืื�องร้ืายสุัด หรืือ 

ให้กิำลังใจสัุด พบัตััวอย่างว่า เนื�อหาที่่�ได้รืับัยอดไลค์มากิมักิจะอยู่ในขัึ้�วสัุดโตั่งขึ้องอารืมณ์ทัี่�งด้านลบั 

และบัวกิ หากิมองบัริืบัที่กิารืเมือง คอืที่ำให้กิารืเมืองแยกิเป็นเสั่�ยงๆ บันฐานขึ้องอารืมณ์ ที่ำใหเ้ปรืาะบัางและ 

อันตัรืายมากิ นอกิจากิน่� ยังม่ปรืะเด็นด้านความมั�นคง หลายครัื�งเรืื�องออนไลน์และเรืื�องท่ี่�อ่อนไหว ถููกิเชื�อม

โยงไปเปน็ปรืะเดน็ความมั�นคง เพรืาะเมื�อแตัะเรืื�องความมั�นคง จะมค่วามชอบัธิรืรืมที่่�จะใชท้ี่กุิวธิิก่ิารื ซึ่้�งสัว่น

ใหญ่จะเป็นวิธิ่ที่่�กิลายเป็นกิารืละเมิดศักิดิ�ศรื่ขึ้องความเป็นมนุษย์ในที่่�สัุด 

อุ. วศิน เสันอกิารืออกิแบับัสัะพานเชื�อมคนในสัังคมเขึ้้าด้วยกิัน ด้วยวิธิ่ดังน่�

1. ออกิแบับัความคิด อดที่น อดกิลั�น ตั่อความเห็นตั่างขึ้องผูู้้อื�น โดยพยายามตัรืะหนักิว่า อ่กิฝ่่ายก็ิ

เปน็มนุษย์เหมือนกัิบัเรืา ซ้ึ่�งต้ัองฝึ่กิฝ่นจากิปรืะสับักิารืณ์จริืง และฝึ่กิให้เขึ้ามองเห็นคุณค่าขึ้องสัิ�งที่่�พวกิเขึ้าที่ำ

2. ออกิแบับัสัถูาบันั เพื�อชว่ยเหลือและเยย่วยาผูู้้ไดร้ืบััผู้ลกิรืะที่บัจากิดา้นมืดขึ้องโลกิออนไลน ์ตัวัอย่าง 
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จากิต่ัางปรืะเที่ศเช่นในออสัเตัรืเล่ย ม่หน่วยงานเพื�อสัร้ืางพื�นท่ี่�ปลอดภัยในโลกิไซึ่เบัอร์ื จากิกิารืรัืงแกิในโลกิ 

ไซึ่เบัอรื์ (Cyber Bullying) หรืือในสัหรืาชาอาณาจักิรื ม่ Help Line ป้องกิันคนถููกิรืังแกิที่างโลกิออนไลน์ 

เป็นตั้น และ 

3. ออกิแบับัหลกัิสัตูัรืกิารืรืูเ้ที่า่ที่นัสัื�อ นอกิจากิกิารืเรืย่นกิารืสัอนในโรืงเรืย่นแลว้ ยงัตัอ้งเพิ�มกิารืเรืย่นรู้ื 

รื่วมกิัน และที่ำให้เกิิด “มนุษยธิรืรืมดิจิที่ัล” (Humanize Digitalization) เอาเที่คโนโลย่มาอยู่ในพื�นที่่�ช่วิตั 

มนุษย์ มาสัร้ืางสัรืรืค์สัิ�งด่ ๆ ไม่ใช่เอามนุษย์ไปอยู่บันโลกิอินเตัอร์ืเน็ตัหรืือเที่คโนโลย่ เพื�อใช้เที่คโนโลย่เป็น 

เครืื�องมือสั่งเสัรืิมศักิดิ�ศรื่ความเป็นมนุษย์ และตั้องที่ำให้ Internet of Things กิลายเป็น Internet of Life 

เอาเที่คโนโลย่มาที่ำให้คนเห็นคุณค่ามนุษย์มากิข้ึ้�น ที่ำให้คนม่กิารืรืู้จักิคิดวิเครืาะห์ แยกิแยะขึ้้อมูลให้ออกิ 

ที่ำให้คนม่ที่ักิษะกิารืฟังอย่างล้กิซึ่้�ง ไม่เพ่ยงได้ยิน แต่ัตั้องอดที่นฟังความเห็นตั่างด้วย ที่ำให้คนม่ทัี่กิษะกิารื

มองสัิ�งตั่าง ๆ อย่างรือบัด้าน และที่ำให้คนเปิดใจ รืับัฟังและอยู่รื่วมกิันกิับัคนที่่�แตักิตั่างอย่างสัันตัิ



เรุยีบัเรีุยงจิากเวทีัสานเสวนานักคิดิดิจิทัิัล Digital Thinkers Forum คิรุั�งทีั� 6 รบัมู่อด้ิานมูด่ิยุคดิิจิิทััล 

ดิ้วยจิิตัวิญญาณความูเป็็นมูนุษย์ เมื�อุวันทัี� 15 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 ณ์ คิรุิสตั้จัิกรุสืบัสัมพันธวงศ์ 

(BTS สุรุศักดิ�) จิัดโดย สำนักงานกอุงทัุนสนับัสนุนการุสรุ�างเสรุิมสุขภิาพ (สสส.) ศ้นย์แม่โขงศึกษา 

สถาบัันเอุเชีีศึกษา จิุฬาลงกรุณ์์มหาวิทัยาลัย ม้ลนิธิฟรุีดรุิชี เนามัน Center for Humanitarian 

Dialogue (HD) และ สถาบััน Change Fusion
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สิทัธิิคำว�มูเป็นำส่วนำตััว 
และ/หรอ่ คำว�มูปลอดิภัิยุ
ในำมุูมูมูองสิทัธิิพึ่ลเมูอ่ง
ยุุคำดิิจิิทััล

#7
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ในำสถึ�นำกั�รณ์์ท้ั�มู้คำว�มูข้ัดิแยุ้งในำสังคำมู ประเด็ินำสิทัธิิคำว�มูเป็นำ
ส่วนำตััว และคำว�มูมูั�นำคำงปลอดิภัิยุ เป็นำเร่�องท้ั�ต้ัองพิึ่จิ�รณ์� เพ่ึ่�อ
ห�คำว�มูสมูดิลุระหว่�งกัันำในำกั�รส่�อส�รบันำแพึ่ลตัฟอรม์ูดิิจิิทััล

นำอกัจิ�กันำ้� กัติักั�และกัลไกักั�รกัำ�กัับัดิแูลจิ�กัรฐั ต้ัองสอดิคำล้อง
กัับัคำว�มูเปล้�ยุนำแปลงข้องสังคำมู โดิยุปกัป้องสิทัธิิส่วนำบุัคำคำล
พึ่ร้อมู ๆ กัับัสร้�งคำว�มูปลอดิภัิยุในำสังคำมูด้ิวยุ และทัำ�ให้สังคำมู
ไทัยุเป็นำสังคำมูกััลยุ�ณ์มิูตัร ท้ั�พึ่รอ้มูรบััฟงัเส้ยุงท้ั�แตักัต่ั�งได้ิโดิยุ
ไมูแ่ตักัแยุกั

ภิ�คำประช้�สังคำมู เรยุ้กัรอ้งพ่ึ่�นำท้ั�แสดิงคำว�มูเหน็ำบันำโลกัออนำไลนำ์
ท้ั�ปลอดิภัิยุ เพ่ึ่�อสร้�งกั�รเปล้�ยุนำแปลงในำสังคำมู และยุำ�ว่�เป็นำ
หนำ�้ท้ั�ข้องรฐัท้ั�ต้ัองคำุมู้คำรองคำว�มูปลอดิภัิยุใหป้ระช้�ช้นำ ไมูใ่ช้ก่ั�ร
คำวบัคำมุูหรอ่จิำ�กััดิเสรภ้ิ�พึ่กั�รแสดิงออกั
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นำำ�ประเด็ินำ: คำว�มูเป็นำส่วนำตััวกัับัคำว�มูปลอดิภัิยุ
ว่�เป็นำสิทัธิิในำยุุคำดิิจิิทััลหรอ่ไมู่

เฟรุเดอุรุิคิ ซปอุรุ์ หัวหน�าสำนักงานปรุะเทัศไทัยและเมียนมา ม้ลนิธิฟรุีดรุิชีเนามัน นำเสันอ 

แนวคิด ความเป็นส่ัวนตััวกัิบัความปลอดภัย ว่าเป็นสิัที่ธิิในยุคดิจิทัี่ลหรืือไม่ (Privacy & Security: Are 

both our rights in digital age?) โดยแสัดงความเห็นว่า ปรืะเด็นน่� ยังเป็นท่ี่�ถูกิเถู่ยงกิันอย่างกิว้างขึ้วาง 

ความที่า้ที่าย คอื จำเปน็ตัอ้งแบัง่ขึ้ั�ว รืะหวา่งสัทิี่ธิคิวามเปน็สัว่นตัวักิบััความมั�นคงปลอดภยัสัาธิารืณะหรือืไม่ 

กิารืที่่�ปรืะชาชนใช้สัื�อสัังคมออนไลน์กิันมากิ ที่ำให้ขึ้้อมูลต่ัาง ๆ ถููกิเจ้าขึ้องแพลตัฟอรื์มเกิ็บัรืวบัรืวมไว้ และ

นำไปวิเครืาะห์ เพื�อวางแผู้นที่างกิารืตัลาดสัำหรืับัธิุรืกิิจ โดยกิารืจูงใจด้วยแคมเปญตั่าง ๆ ตั่อไป

ตัวัอย่างกิารืใช้เที่คโนโลยจ่ดจำใบัหน้า ซ้ึ่�งเฟซึ่บุั�กิ ที่วติัเตัอร์ื เก็ิบัรืวบัรืวมไว้มากิกิว่า 3 พนัล้านใบัหน้า 

สัิ�งที่่�นา่เปน็หว่ง คอื เรืาไมร่ืูว้า่เมื�อใดที่่�เจา้หนา้ที่่�รืฐัจะใชป้รืะโยชนจ์ากิขึ้อ้มลูเหลา่น่� เชน่ หากิใชใ้นกิารืตัรืวจ

สัอบัคนรื่วมปรืะที่้วงผู้ลจะเป็นอย่างไรื แล้วที่ำไมบัรืิษัที่เอกิชนถู้งได้รืับัอนุญาตัให้ใช้ได้ หากิข้ึ้อมูลเหล่าน่� 

ถููกิมิจฉาช่พเอาไปใช้ หรืือรืั�วไหลออกิไปจะเป็นอย่างไรื เป็นตั้น หากิขึ้้อมูลสั่วนบัุคคลที่างดิจิทัี่ล ไม่ม่ความ

ปลอดภัย กิ็จะเป็นปัญหาความมั�นคงในตััวขึ้องมันเอง

เฟรุเดอุรุิคิ เสันอเพิ�มเติัมในตัอนท้ี่ายว่า ควรืจะพูดปรืะเด็นน่� ในความหมายขึ้อง “เสัรื่ภาพกัิบักิารื

ควบัคุม” มากิกิว่า “สิัที่ธิคิวามเป็นส่ัวนตัวักัิบัความปลอดภัย” และไม่จำเป็นต้ัองเลือกิข้ึ้างใดข้ึ้างหน้�ง เพรืาะ

สัิ�งสัำคัญ คือ กิารืสัรื้างความสัมดุลขึ้องที่ั�งสัองปรืะเด็นตั่างหากิ นอกิจากิน่� ยังเห็นว่าสัื�อออนไลน์ม่ขึ้่าวสัารื

มากิ แต่ัยากิจะแยกิแยะวา่จรืงิ/ปลอม โดยเฉพาะเมื�อแหลง่ข้ึ้อมลูมค่วามนา่เชื�อถูอื สัิ�งท่ี่�ควรืที่ำ คอื ตัอ้งที่ำให้

ปรืะชาชนที่ั�วไปตัรืะหนักิในปรืะเด็นที่่�ม่ความอ่อนไหว และตั้องตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิงขึ้องขึ้้อมูลที่่�ได้รืับัเสัมอ

เฟรเดิอรคิำ ซึ่ปอร์
หวัหน��สำ�นักง�นประเทศูไทยและเมี่ยนม่� 
ม้่ลนิธิฟรดีิรชิี เน�มั่น
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สิทัธิิคำว�มูเป็นำส่วนำตััวและ/หรอ่คำว�มูปลอดิภัิยุ 
ในำมุูมูมูองสิทัธิิพึ่ลเมูอ่งยุุคำดิิจิิทััล

ปรุะชีาชีนในฐานะพลเมอืุงและผ้�บัรุโิภิคิตั้�อุงตั้รุะหนกัและรุ้�สทิัธทิัี�ตั้นเอุงม ีรุวมทัั�งตั้�อุงเรุยีกรุ�อุงสทิัธิ

ทัี�จิะได�รุบััการุคิุ�มคิรุอุงคิวามเป็นสว่นตั้วั ตั้�อุงไมถ่ก้ละเมดิ และใชี�ชีอุ่งทัางต่ั้าง ๆ เพื�อุยนืยนัสทิัธดิงักลา่ว 

แตั้่หากไม่ทัำอุะไรุเลยก็จิะเป็นคิวามเสี�ยงทัี�จิะทัำให�สถานการุณ์์แย่ลงไปเรุื�อุย ๆ ซึ�งภิาคิรัุฐตั้�อุงทัำให�เกิด

โคิรุงสรุ�างทัางสังคิม และกฎ์หมายรุอุงรุับัด�วย เพื�อุเอุื�อุให�ปรุะชีาชีนใชี�สิทัธิเสรุีภิาพทัางการุแสดงอุอุก

นั�นได�อุย่างเตั้็มทัี� 

กั�รต้ัคำว�มู “คำว�มูมูั�นำคำงข้องรฐั” อยุ�่งกัว้�งจินำ “ละเมูดิิ” 
สิทัธิิคำว�มูเป็นำส่วนำตััวข้องประช้�ช้นำ

สฤณ์ ีอุาชีวานนัทักลุ กรุรุมการุผ้�จิดัการุบัรุษิทััปา่สาละ และผ้�กอุ่ตั้ั�งเคิรุอืุขา่ยพลเมอืุงเนต็ั้ กิลา่วว่า 

ปรืะเด็นที่่�ตั้องพิจารืณาเรืื�องความเป็นสั่วนตััวขึ้องบัุคคลกิับัความมั�นคงปลอดภัยสัาธิารืณะนั�น ควรืเรืิ�มที่่�กิารื

ที่ำความเขึ้า้ใจความหมายขึ้องปรืะเดน็กิอ่น ในปรืะเที่ศไที่ย เมื�อพดูถูง้ความมั�นคงปลอดภยัสัาธิารืณะ มกัิจะ

ถููกิเขึ้้าใจว่าเป็นปรืะเด็นความมั�นคงขึ้องชาตัิ ความมั�นคงขึ้องรืัฐบัาล ดังนั�น อาจต้ัองใช้คำว่าความเป็นสั่วน

ตัวัขึ้องปรืะชาชน กิบััความปลอดภัยขึ้องปรืะเที่ศ ความกัิงวลคือ รืฐับัาลมักิจะอธิบิัายไม่ชดัเจน วา่ที่ำไมต้ัอง

ลดิรือนสัทิี่ธิเิสัรืภ่าพขึ้องปรืะชาชน หรือืละเมดิความเปน็สัว่นตัวับัา้ง เพื�อปอ้งกินัความมั�นคงปลอดภยัขึ้องรืฐั 
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ที่่�สัำคญัและจำเปน็มากิกิวา่ ที่ั�งน่�เพรืาะรืฐันยิามและ

ให้น�ำหนักิกิับักิารืคุ้มครืองปรืะชาชนและปรืะเที่ศท่ี่�

แตักิตั่างออกิไป

รืัฐบัาลต้ัองอธิิบัายให้ชัดเจนว่า จะลิดรือน

เสัรื่ภาพขึ้องเรืาเพื�อป้องกิันและปรืะโยชน์สั่วนรืวม 

อยา่งไรื โดยยด้หลักิพื�นฐานคือกิารืคุม้ครืองก็ิเขึ้า้ใจได้ 

แตัร่ืฐัไที่ยไม่มค่วามชดัเจน  ในรืะยะหลงั กิฎหมายที่่� 

ออกิมาแล้วอาจจะละเมิดความเป็นส่ัวนตััว รืัฐบัาล 

ไม่เคยอธิบิัายว่า ออกิกิฎดงักิล่าวมาที่ำไม เช่น กิอ.รืมน. 

กิำหนดให้คนในพื�นที่่�ภาคใต้ัตัอ้งลงที่ะเบัย่นซิึ่มกิาร์ืด 

โที่รืศพัที่ ์และแสัดงอตััลกัิษณด์ว้ยวธิิก่ิารืจดจำใบัหนา้ 

(Facial Recognition) แม้ว่าจะม่คนคัดค้าน 

จำนวนมากิ แต่ัยังคงไม่ม่คำอธิิบัายถู้งความจำเป็น

ตัอ้งที่ำ แค่เพย่งเลื�อนกิารืบัังคบััใช้ออกิไปกิอ่นเที่า่นั�น 

กิารืนิยามความมั�นคงขึ้องรัืฐไที่ย ขึ้ยายออกิ

ไปเรืื�อย ๆ แล้วแตั่กิารืตั่ความขึ้องรืัฐบัาล และใช้

ดุลยพินิจตััดสัินว่า เป็นภัยตั่อความมั�นคงขึ้องชาตัิ 

ขึ้องรืัฐบัาล หรืือขึ้องคนในรืัฐบัาลนั�น จ้งเป็นปัญหาใหญ่ขึ้องกิารืกิำกิับัดูแลปรืะชาชนในลักิษณะน่�

สฤณ์ี ยืนยันว่า สัิที่ธิิความเป็นสั่วนตััว (Privacy) คือสัิที่ธิิขึ้ั�นพื�นฐาน แม้เจ้าตััวจะไม่เห็นความสัำคัญ 

กิ็ตัาม แต่ัรืัฐต้ัองม่หน้าที่่�ปกิป้องคุ้มครืองสิัที่ธิิน่� สัิที่ธิิความเป็นสั่วนตััวเป็นเรืื�องสัากิลท่ี่�ทุี่กิฝ่่ายยอมรัืบั 

ตั่างกิันแตั่เพ่ยงรืะดับักิารืจำกิัดหรืือกิารืละเมิด หากิรืัฐจะละเมิดนั�น ตั้องเป็นไปตัามความจำเป็นและความ 

พอเหมาะ (Necessity and Proportionate) เที่า่นั�น ซ้ึ่�งอาจแตักิตัา่งกินั ขึ้้�นอยูกั่ิบัวฒันธิรืรืมและบัรืบิัที่สังัคม 

สัำหรืับัปรืะเด็นกิารืรืักิษาสัิที่ธิิความเป็นสั่วนตััวในแพลตัฟอรื์มดิจิที่ัลนั�น ผูู้้ปรืะกิอบักิารืรืู้จักิตััวเรืา

มากิกิว่าตััวเรืาเอง และมากิกิว่านั�น หากิเรืาไม่ตัรืะหนักิจรืิง ๆ กิ็จะพบัว่า กิารืเลือกิขึ้องเรืาบันแพลตัฟอรื์ม 

เป็นกิารืบัังคับัเลือกิจากิตััวเลือกิที่่�แพลตัฟอร์ืมสั่งมาให้ด้วย อย่างไรืก็ิตัาม ด้วยความที่่�เป็นบัริืษัที่ยักิษ์ใหญ่ 

บัรืิษัที่เหล่าน่� จ้งม่ช่องที่างให้ผูู้้ใช้ม่สั่วนรื่วมในกิารืวิจารืณ์ รื้องเรื่ยน รืายงาน และเสันอแนะด้วย

ภิ�คำรฐัต้ัองดิแูลคำว�มูมูั�นำคำงปลอดิภัิยุส�ธิ�รณ์ะ 
และต้ัองคำุ้มูคำรองคำว�มูเป็นำส่วนำตััวข้องประช้�ช้นำ

อุาจิารุย์ฐิตั้ิรุัตั้น์ ทัิพย์สัมฤทัธิ�กุล คิณ์ะนิติั้ศาสตั้รุ์ มหาวิทัยาลัยธรุรุมศาสตั้ร์ุ กิล่าวว่า เรืาสัามารืถู 

อยูใ่นสังัคมที่่�มสิ่ัที่ธิคิวามเป็นส่ัวนตัวั และความมั�นคงปลอดภัยได้ ไม่จำเป็นต้ัองเลือกิอย่างใดอย่างหน้�ง และ

รืับัได้ว่า ม่บัางสัถูานกิารืณ์ อาจจำเป็นต้ัองเลือกิที่่ามกิลางข้ึ้อจำกัิดท่ี่�สัมเหตัุสัมผู้ล เช่น ยอมให้ถููกิสัแกิน

รื่างกิายตัรืวจอาวุธิที่่�สันามบัิน ด้วยเหตัุผู้ลเรืื�องความปลอดภัย เป็นตั้น

หน้าที่่�กิารือธิิบัายความจำเป็นขึ้องกิารืใช้กิฎหมาย คือ หน่วยงานรัืฐ ถู้าอธิิบัายไม่ชัด บัอกิไม่ได้ ว่า 

ที่ำไปที่ำไม กิ็ตั้องยังไม่ใช้กิฎหมายนั�น แม้จะม่บัรืิบัที่ที่างสัังคมที่่�ม่ผู้ลอยู่บั้าง แตั่กิ็ม่ปัจจัยอื�นที่่�ตั้องพิจารืณา

สฤณ้์ อ�ช้ว�นำนัำทักัลุ       
กรรม่ก�รผู้้�จัุดิก�รบัรษัิทป่�ส�ละ 
และผู้้�ก่อำตัั้�งเครอ่ำข่�ยพลเม่่อำงเน็ตั้
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อ. ฐิติัรตัันำ ์
ทิัพึ่ยุสั์มูฤทัธิิ�กัุล      
คณ์ะนิติั้ศู�สตั้ร ์ม่ห�วิทย�ลัยธรรม่ศู�สตั้ร์

มูอ็ดิ มูอรร์สัินำ       
ผู้้�ชีว่ยผู้้�อำำ�นวยก�ร Build Up 

ดว้ย เพรืาะความเปน็สัว่นตัวัจะเกิ่�ยวขึ้อ้งกิบััปรืะเดน็

อื�น ๆ ด้วย  เช่น  เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบัศักิดิ�ศรื่ความเป็น

มนุษย์ เสัรื่ภาพในกิารืแสัดงออกิ สัิที่ธิิในกิารืเลือกิ

พัฒนาศักิยภาพขึ้องตััวเอง รืวมไปถู้งเกิ่�ยวกิับักิารื

ตััดสัินเลือกิด้วยตััวเองด้วย ทัี่�งน่� เกิ่�ยวขึ้้องกิับับัรืิบัที่

สัังคมและวัฒนธิรืรืมขึ้องพื�นท่ี่�นั�น ๆ ด้วย ซึ่้�งม่ความ 

สััมพันธิ์เชื�อมโยงกิันหมด ดังนั�น ภาครืัฐตั้องดูแล

ความมั�นคง ความปลอดภัย และก็ิม่หน้าที่่� ต้ัอง

คุ้มครืองความเป็นสั่วนตััวขึ้องปรืะชาชนด้วย

อุ.ฐิติั้รุัตั้น์ เสันอว่า กิารืเรื่ยกิร้ืองสิัที่ธิิขึ้อง

ตัวัเรืาเอง ไมใ่ชเ่รืื�องที่่�ยุง่ยากิหรือืเปน็ไปไมไ่ด ้คอ่ย ๆ 

ที่ำไปท่ี่ละน้อย หากิไม่เหลือบ่ัากิว่าแรืง ท้ี่�สัุด จะกิ่อ 

ให้เกิิดกิารืเปล่�ยนแปลงได้ ไม่เฉพาะเรื่ยกิร้ืองตั่อ

หน่วยงานธิุรืกิิจเอกิชน แต่ัตั้องเรื่ยกิรื้องไปยังหน่วย

งานรัืฐด้วย หากิยอมเง่ยบั ในอนาคตัอาจจะไม่

สัามารืถูพูดอะไรืได้อ่กิเลย

สร�้งสภิ�พึ่แวดิล้อมู
บันำโลกัออนำไลนำ ์ใหผูู้้ใ้ช้มู้เ้สรภ้ิ�พึ่
แสดิงคำว�มูคิำดิเหน็ำอยุ�่งปลอดิภัิยุ

มอ็ุด มอุรุร์ุสินั (Maude Morrison) ผ้�ชีว่ย 

ผ้�อุำนวยการุ Build Up แนะนำ Build Up วา่เปน็ 

องค์กิรืไม่แสัวงหาผู้ลกิำไรื ที่ำงานด้านกิารืไกิล่เกิล่�ย

ความขัึ้ดแยง้ ลดความแตักิแยกิ โดยพฒันาเครืื�องมอื 

ที่างเที่คโนโลย่ดิจิที่ัล เพื�อสัร้ืางสัันติัภาพในหลาย

พื�นท่ี่�ทัี่�วโลกิ ดว้ยกิารืที่ำงานรืว่มกิบััที่กุิภาคสัว่น และ 

ยกิตััวอย่างกิารืที่ำงานในหลายพื�นท่ี่� อาทิี่ กิารืใช้ 

สัื�อสัังคมออนไลน์ในเลบัานอนเพื�อลดความขัึ้ดแย้ง

กิรืณผูู่้อ้พยพชาวซึ่เ่รืย่ที่่�เข้ึ้ามาจำนวนมากิ กิารืพฒันา 

แชที่บัอที่ในเฟซึ่บัุ�กิ  เพื�อยกิรืะดับักิารืศ้กิษา ให้ 

ความรืู้กิารืใช้อินเตัอรื์เน็ตั และสัื�อออนไลน์ใน 

เม่ยนมา รืวมที่ั�งกิารืใช้เฟซึ่บัุ�กิ และที่วิตัเตัอร์ื เป็น 

พื�นที่่�สืั�อสัารืออนไลนใ์นกิลุม่คนที่่�สันบััสันนุและตัอ่ตัา้นอดต่ัปรืะธิานาธิบิัดโ่ดนลั ที่รืมัป์ขึ้องสัหรืฐัในปรืะเดน็ที่่� 

สั่งผู้ลกิรืะที่บักิว้างขึ้วาง อาที่ิ กิารืควบัคุมอาวุธิปืน เป็นตั้น
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มอ็ุด กิลา่ววา่ ไม่เพย่งต้ัองสัร้ืางพื�นที่่� เพื�อใหค้นสัามารืถูแสัดงความเหน็บันแพลตัฟอรืม์ออนไลนอ์ยา่ง

ปลอดภัย และไม่จำเป็นตั้องเลือกิอย่างใดอย่างหน้�ง รืะหว่างสัิที่ธิิความเป็นสั่วนตััวและความมั�นคงปลอดภัย 

แตัต่ัอ้งที่ำสัิ�งที่่�กิว้างกิว่านั�น คอื กิารืสัร้ืางรืะบับันิเวศน์บันโลกิออนไลน์ ให้ผูู้ใ้ช้รืูส้ัก้ิปลอดภัย ไว้วางใจ และกิล้า

แสัดงความคิดเห็นได้อย่างเสัรื่ เพื�อให้ผูู้้ใช้สัามารืถูเลือกิรืักิษาสัิที่ธิิความเป็นสั่วนตััว และรืู้สั้กิมั�นคงปลอดภัย

ในพื�นที่่�สัาธิารืณะบันสัื�อออนไลน์

ผูู้้ใช้สัื�อออนไลน์ตั้องม่เสัรื่ภาพที่่�จะแสัดงความเห็น และมั�นใจในความปลอดภัยหลังจากิแสัดงความ

เห็นไปแล้ว ถู้าไม่ม่สัองสัิ�งน่� กิ็ยากิจะเห็นกิารืแสัดงออกิและกิารืม่ส่ัวนรื่วมขึ้องคนในสัังคม จ้งจำเป็นที่่�ตั้อง

ม่ความร่ืวมมือรืะหว่างกิลุ่มผูู้้ผู้ลิตัเที่คโนโลย่ กิลุ่มผูู้้ม่ส่ัวนได้เสั่ยต่ัาง ๆ รืัฐบัาล และปรืะชาสัังคม เพื�อใช้สัื�อ

สัังคมออนไลน์น่� ช่วยสัรื้างสัังคมออฟไลน์ให้เกิิดสัันตัิภาพตั่อไป

สุภิิญญา กลางณ์รุงค์ิ ผ้�รุ่วมก่อุตั้ั�ง Digital 

Thinkers Forum กิล่าวปิดท้ี่ายกิารืเสัวนาว่า 

ปรืะเที่ศไที่ยกิำลังจะใช้รืะบับัเที่คโนโลย่ 5G แล้ว 

แตั่ม่หลายปรืะเด็นที่่�ต้ัองพิจารืณา แม้ว่าหน่วยงาน 

ภาครืัฐตั้องกิารืกิำกิับัดูแลควบัคุม เพื�อให้กิารืใช้สัื�อ

สัังคมออนไลน์เป็นไปโดยรืาบัรืื�น แตั่กิ็ม่หน้าที่่�ตั้อง

สัรื้างความตัื�นรืู้ให้กิับัปรืะชาชนในรืะดับัปัจเจกิด้วย

รืัฐบัาลไม่จำเป็นตั้องเลือกิอย่างใดอย่างหน้�ง 

เพรืาะเป็นหน้าท่ี่�ขึ้องรัืฐ ท่ี่�ต้ัองปกิป้องคุ้มครือง และ 

ดูแลความปลอดภัยขึ้องสัังคม สัื�อออนไลน์เป็นพื�นท่ี่� 

สัำคัญ ที่่�อาจจะเพิ�มหรืือลดปัญหาสัังคมได้ กิารืออกิ 

กิฎหมายใดในนามความมั�นคงปลอดภัย ตั้องช่�แจง

และกิรืะที่ำในสััดส่ัวนที่่�เหมาะสัมเท่ี่านั�น รืัฐต้ัอง

ที่ำความเข้ึ้าใจให้สังัคมรัืบัที่รืาบัปรืะเด็นดังกิล่าว ตัอ้ง

สัรื้างบัรืรืยากิาศแวดล้อมในโลกิออนไลน์ให้ด่ ตั้อง

เปิดพื�นที่่�ให้ม่กิารืพูดคุยอย่างสัรื้างสัรืรืค์ เพื�อนำไปสัู่

กิารืเปล่�ยนแปลงที่่�ด่ขึ้้�น

สุภิิญญ�  กัล�งณ์รงค์ำ       
ผู้้�รว่ม่ก่อำตัั้�ง Digital Thinkers Forum
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both our digital rights?)  เมื�อุวนัทีั� 20 กมุภิาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ณ์ Ibis Style Hotel รุชัีดา กรุงุเทัพฯ 

จิัดโดย สำนักงานกอุงทัุนสนับัสนุนการุสรุ�างเสริุมสุขภิาพ (สสส.) ม้ลนิธิเฟรุดิชีเนามัน Centre for 

Humanitarian Dialogue (HD) และสถาบััน Change Fusion
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Cofact vs Covid19 
เร�คำวรรบััมูอ่โรคำระบั�ดิ
ข้้อมููลข้่�วส�รอยุ�่งไร
ใหส้มูดิลุ

#8



บทท่� 8  สานเสวนานกัคิิดดิจิิทััล #1   |   85

ภิ�ค้ำภิ�คำประช้�สังคำมู มู้คำว�มูคิำดิเห็นำสอดิคำล้องในำแนำวทั�ง
เด้ิยุวกัันำว่� ท่ั�มูกัล�งสังคำมูท้ั�มู้ข่้�วส�รท่ัวมูท้ันำ มู้ด้ิ�นำมู่ดิข้อง
ข้้อมููล ซึ่่�งเป็นำอันำตัร�ยุต่ัอประช้�ช้นำและผูู้้บัริโภิคำ จิำ�เป็นำต้ัองมู้
พ่ึ่�นำท้ั�กัล�ง เพ่ึ่�อตัรวจิสอบัข่้�วลวง แสวงห�ข้้อเท็ัจิจิรงิร่วมูกัันำ 
ดัิงนำั�นำจ่ิงต้ัองพัึ่ฒินำ�ระบับัเทัคำโนำโลยุอ้อนำไลน์ำใหเ้หมู�ะสมูกัับับัรบิัทั
สังคำมูไทัยุ 

นำอกัจิ�กันำ้� ภิ�ค้ำเคำรอ่ข้�่ยุยุงัได้ิเสนำอแนำะแนำวทั�งในำกั�รปรบััปรงุ
พ่ึ่�นำท้ั�กัล�งดัิงกัล่�ว ให้ทัำ�หนำ้�ท้ั�มู�กักัว่�กั�รตัรวจิสอบัข้้อมููล
ข้่�วส�รอ้กัด้ิวยุ อ�ทิั ช้่วยุเผู้ยุแพึ่ร่ข้่�วประจิำ�วันำ โดิยุเช้่�อมูกัับั
แหล่งข่้�วอ่�นำ หรอ่เสนำอข้�่วท้ั�มูค้ำว�มูเหน็ำต่ั�งในำแงมุู่มูอ่�นำ รวมูทัั�ง
ผู้ลักัดัินำใหภ้ิ�คำรฐัทัำ�หนำ้�ท้ั�คำวบัคำมุูใหน้ำอ้ยุลง สนำับัสนำุนำประช้�ช้นำ
ใหส่้�อส�รมู�กัข้่�นำ ด้ิวยุระบับัรองรบััท้ั�เหมู�ะสมูและเพ้ึ่ยุงพึ่อ
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เปิดิตััว Cofact สร�้งชุ้มูช้นำค้ำนำห�คำว�มูจิรงิ
รว่มูกัันำรบััมูอ่อินำโฟเดิมูคิำยุุคำโคำวิดิ19

แนวคิิดโคิแฟคิ (Cofact หรุือุ Collaborative Fact Checking) ซึ�งเป็นการุใชี�เทัคิโนโลยีภิาคิ

พลเมอืุง (Civic Tech) เชีื�อุมกับังานเชิีงข่าวด�านวารุสารุศาสตั้ร์ุ (Journalism) โดยมีกอุงบัรุรุณ์าธิการุ

รุ่วมกับัอุาสาสมัคิรุคิัดกรุอุงข่าว ถ้กนำขึ�นมาเป็นพื�นทัี�ทัดลอุงให�ปรุะชีาชีนตั้รุวจิสอุบัข�อุม้ลจิรุิง-เทั็จิ 

ชี่วยภิาคิพลเมือุงรุ้�เทั่าทัันสื�อุ 

จิากแนวคิิด ส้่กิจิกรุรุมทัี�ให�คิุณ์คิ่ากับัคิวามรุับัผิดชีอุบัขอุงพลเมือุง ทัุกภิาคิส่วนเป็นผ้�รุ่วม 

ตั้รุวจิสอุบัข่าวลวงด�วยกัน ทัำให�ทุักคินกลายเป็นคินตั้รุวจิสอุบัข่าว หรืุอุ/และ สรุ�างพื�นทัี�ในการุแสวงหา

ข�อุเทัจ็ิจิริุงรุว่มกนั โดยเชีื�อุมั�นในวจิิารุณ์ญาณ์ขอุงสงัคิม  ทั�ายทัี�สดุ หากไมส่ามารุถเชีื�อุอุะไรุได�เลย กต็ั้�อุง

ไมเ่ชีื�อุไว�ก่อุน จินกว่าจิะมีการุสืบัคิ�นข�อุเท็ัจิจิริุงจินปรุะจัิกษ์รุว่มกัน ยอุ่มดีกว่าการุเชีื�อุไปโดยไม่ไตั้รุ่ตั้รุอุง 

ไมูมู่ใ้คำรผู้กูัข้�ดิคำว�มูถึูกัต้ัองอ้กัต่ัอไป

วสนัตั้ ์ภิยัหลกีลี� ผ้�จิดัการุ สำนกังานกอุงทันุ

พัฒนาสื�อุปลอุดภิัยและสรุ�างสรุรุคิ์ กิล่าวเปิดตััว

โครืงกิารืโคแฟค โดยเล่าถู้งท่ี่�มาขึ้องโครืงกิารืว่า 

เกิิดจากิความร่ืวมมือขึ้อง 8 องค์กิรื6 ท่ี่�ได้ลงนาม

สััตัยาบัันร่ืวมกัินในกิารืปรืะชุมนานาชาติัว่าด้วย 

เรืื�องกิารืแกิ้ปัญหาขึ้่าวลวง หรืือ  International 

Conference on Fake News รืาวกิลางปี พ.ศ. 

2562  เพื�อผู้ลักิดันให้ เกิิดมาตัรืกิารืกิำกิับัดูแล

แพลตัฟอรื์มดิจิที่ัลที่่�ม่ปรืะสัิที่ธิิภาพ บันฐานขึ้องกิารื

ม่สั่วนรื่วมจากิผูู้้ใช้สัื�อออนไลน์

ที่ั�งน่� ปรืะชาชนผูู้้ใช้อินเตัอรื์เน็ตั สัื�อออนไลน์

ทีุ่กิคน สัามารืถูม่สั่วน ช่วยตัรืวจสัอบัขึ้้อมูลข่ึ้าวสัารื

ได้ ไม่ม่ใครืผูู้กิขึ้าดความจรืิง ไม่ม่ใครืผูู้กิขึ้าดความ

ถููกิต้ัองอ่กิตั่อไป แตั่ทีุ่กิคนสัามารืถูเขึ้้าม่ส่ัวนรื่วมใน

กิารืตัรืวจสัอบัขึ้่าวสัารืที่่�ได้รืับัรืู้ในสัังคม โดยเฉพาะ

วสันำต์ั ภัิยุหล้กัล้�     
ผู้้�จัุดิก�ร สำ�นักง�นกอำงทุนพัฒน�ส่�อำปลอำดิภัย
และสร��งสรรค์

6 ปรืะกิอบัด้วย สัำนักิงานกิองทุี่นสันับัสันุนกิารืสัร้ืางเสัริืมสุัขึ้ภาพ (สัสัสั.) สัำนักิงานกิองทุี่นพัฒนาสัื�อปลอดภัยและ

สัรื้างสัรืรืค์ มูลนิธิิฟรื่ดริืชเนามันเพื�อเสัรื่ภาพ (Friedrich Naumann Foundation for Freedom-FNF) องค์กิารืกิรืะจาย

เส่ัยงและแพรื่ภาพสัาธิารืณะแห่งปรืะเที่ศไที่ย สัภากิารืหนังสัือพิมพ์แห่งชาตัิ สัมาคมผูู้้ผู้ลิตัขึ้่าวออนไลน์ คณะนิเที่ศศาสัตัร์ื 

จุฬาลงกิรืณ์มหาวิที่ยาลัย และคณะวารืสัารืศาสัตัรื์และสัื�อสัารืมวลชน มหาวิที่ยาลัยธิรืรืมศาสัตัรื์
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ขึ้้อมูลที่่�ไหลเว่ยนอยู่ในแพลตัฟอร์ืมดิจิที่ัล เพื�อที่ำให้รืะบับันิเวศน์สัื�อด่ข้ึ้�น เป็นกิารืสัร้ืางความเขึ้้มแขึ้็งให้กิับั

ภาคพลเมืองในกิารืตั่อสัู้ขึ้่าวลวง 

พ่ึ่�นำท้ั�ตัรวจิสอบัข้้อมููล ด้ิวยุกั�รใช้เ้ทัคำโนำโลยุภ้ิ�คำพึ่ลเมูอ่ง

สุนิตั้ย์ เชีรุษฐา หนึ�งในทัีมพัฒนารุะบับัจิากสถาบััน Change Fusion อธิิบัายที่่�มาขึ้องโครืงกิารื 

โคแฟคว่า ได้รืบััแรืงบันัดาลใจจากิกิรืณศ่ก้ิษาขึ้องไต้ัหวนั ที่่�เชื�อเรืื�องพลังขึ้องภาคพลเมืองในกิารืรัืบัมอืกิบััด้านมืด 

ขึ้องข้ึ้อมูลข่ึ้าวสัารื โดยใช้เที่คโนโลย่ออนไลน์สัร้ืางพื�นท่ี่�กิลาง เพื�อให้ทุี่กิฝ่่ายมาช่วยกัินค้นหาข้ึ้อเท็ี่จจริืง 

คัดกิรือง และตัรืวจสัอบัข่ึ้าวลวงได้อย่างม่ปรืะสิัที่ธิิภาพ จ้งได้หารืือกัิบัคุณออร์ืเดรื ถูัง รืัฐมนตัรื่ว่ากิารื 

กิรืะที่รืวงดิจิที่ัลฯ และที่่มพัฒนาตั้นแบับัในไต้ัหวัน โดยม่ Open Dream เป็นที่่มพัฒนาตั่อยอดรืะบับัให้ 

เหมาะกิับับัรืิบัที่ขึ้องไที่ย

โครืงกิารื Cofact หรืือ Collaborative Fact Checking เป็นกิารืใช้เที่คโนโลย่ภาคพลเมือง (Civic 

Tech) เชื�อมกิับังานเชิงขึ้่าวด้านวารืสัารืศาสัตัร์ื (Journalism) โดยม่กิองบัรืรืณาธิิกิารืร่ืวมกัิบัอาสัาสัมัครื 

คดักิรืองขึ้า่ว ปรืะกิอบัดว้ยสัว่นที่่�เปน็เวบ็ัไซึ่ตัห์ลกัิ ที่่�มห่นา้เพจ เมื�อเขึ้า้ไปสัามารืถูคย่ค์ำคน้ไดเ้ลย ถูา้มข่ึ้อ้มลู 

ในฐานรืะบับั กิ็จะพบัต้ันตัอ แตั่ถู้าไม่พบั กิ็จะตั้องสั่งตั่อเพื�อให้ม่กิารืตัรืวจสัอบัตั่อไปตัามรืะบับั แล้วยังม ่

แชที่บัอที่ (Chatbot หรืือโปรืแกิรืมกิารืพูดคุยอัตัโนมัตัิ) ท่ี่�เปิดให้ทุี่กิคนสั่งขึ้่าวให้ท่ี่มกิลั�นกิรืองได้ ม่กิารื 

พฒันางานข่ึ้าวเชิงลก้ิ นำเสันอบัที่ความที่่�น่าสันใจ อนัสืับัเนื�องจากิปรืะเด็นข่ึ้าวจริืงข่ึ้าวลวงที่่�เป็นกิรืะแสั กิารื

ใช้งานง่ายเพ่ยงเข้ึ้าสัู่รืะบับัแล้วพิมพ์ขึ้้อมูลคำที่่�ตั้องกิารืตัรืวจสัอบั หรืือค้นหาได้เลย หากิม่ฐานขึ้้อมูลเรืื�อง 

ดังกิล่าว กิ็จะปรืากิฎขึ้้อความให้ที่รืาบัว่าม่คนตัรืวจสัอบัและสัืบัค้นแล้วหรืือไม่อย่างไรื

เปา้หมาย คอืตัอ้งกิารืใหก้ิารืตัรืวจสัอบัมาจากิปรืะชาชนที่ั�วไปที่่�เป็นผูู้้ใชง้าน หวัใจสัำคญั คอืกิารืสัร้ืาง

กิารืม่ส่ัวนร่ืวม ปรืะชาชนสัามารืถูเข้ึ้ามาตัรืวจสัอบัได้ง่าย ๆ ไม่ตั้องเสั่ยเวลาสืับัค้นมากิ เมื�อพบัข้ึ้อเท็ี่จจริืง 

แล้ว อยากิให้แชร์ืตั่อให้คนอื�นรัืบัที่รืาบัด้วย ขึ้้อมูลนั�นไม่จำเป็นต้ัองเป็นไปในทิี่ศที่างเด่ยวกิัน อาจม่ที่ั�งจริืง 

ไม่จรืิง และยังตัรืวจสัอบัไม่ได้ แตั่เครืื�องมือน่� จะที่ำให้เครืือขึ้่ายตั่าง ๆ ท่ี่�เกิ่�ยวขึ้้องจำนวนมากิได้เกิ็บัขึ้้อมูล 
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และแชรื์ฐานขึ้้อมูลกิลางที่่�กิำลังเป็นกิรืะแสัเพื�อตัรืวจสัอบัข่ึ้าวลวงได้ รืวมที่ั�งกิารืวิเครืาะห์หาตั้นตัอแหล่ง

กิำเนิดขึ้่าวลวงด้วย

สนุติั้ย์ กิลา่วเพิ�มเติัมว่า กิรืณศ้่กิษาข่ึ้าวสัารืในช่วงกิารืรืะบัาดขึ้องโควิด 19 พบัว่า ตัน้ตัอขึ้องข่ึ้าวลวง

นั�นมาจากิหลากิหลายแหล่งที่่�ม่รูืปแบับัแตักิต่ัางกัิน เมื�อแชร์ืแล้วที่ำให้กิรืะแสักิรืะจายออกิไปอย่างรืวดเร็ืว 

ขึ้ณะเด่ยวกัิน กิ็ม่กิลุ่มขึ้องผูู้้ที่ำหน้าที่่�ช่วยตัรืวจสัอบัความถููกิต้ัอง (Corrector) ขึ้องข้ึ้อมูลดังกิล่าวด้วย 

ยิ�งมจ่ำนวนมากิก็ิที่ำใหข้ึ้า่วลวงกิำลงัออ่นลง ดงันั�น หากิสัรืา้งรืะบับันเิวศขึ้องกิารืจัดกิารืข่ึ้าวลวงใหค้นชว่ยกินั 

ตัรืวจสัอบัได้มากิ จะลดขึ้่าวลวงได้ในที่่�สัุด

โคำแฟคำใหค้ำณุ์ค่ำ�กัับั
คำว�มูรบััผู้ดิิช้อบัข้องพึ่ลเมูอ่ง
รว่มูตัรวจิสอบัข้่�วลวง

สุภิิญญา กลางณ์รุงคิ์ ผ้�รุ่วมก่อุตั้ั�งโคิรุงการุ 

Cofact กิล่าวว่า แนวคิดน่�  ให้คุณค่ากิับัความ 

รืับัผู้ิดชอบัขึ้องพลเมือง ทีุ่กิภาคสั่วน รื่วมเป็น 

ผูู้้ตัรืวจสัอบัขึ้่าวลวงด้วยกิัน เพรืาะเชื�อว่ากิารืแกิ้ปัญหาขึ้่าวลวงในยุคดิจิทัี่ล คือกิารืที่ำให้ทุี่กิคนกิลายเป็น 

คนตัรืวจสัอบัขึ้่าว  (Fact Checker) และสัรื้างพื�นท่ี่�ในกิารืแสัวงหาขึ้้อเท็ี่จจริืงรื่วมกัิน โดยเปิดพื�นท่ี่�

ให้ม่ตัลาดที่างความคิดเห็นที่่�หลากิหลาย (Marketplace of  Ideas) แยกิแยะได้รืะหว่างขึ้้อเท็ี่จจรืิง 

(Facts) และความคิดเห็น (Opinion) โดยเชื�อมั�นในวิจารืณญาณขึ้องสัังคม ที่้ายท่ี่�สุัดแล้วถู้าเรืาไม่สัามารืถู

เชื�ออะไรืได้เลย กิ็ไม่เชื�อไว้กิ่อน จนกิว่าจะม่กิารืสัืบัค้นข้ึ้อเที่็จจรืิงจนปรืะจักิษ์รื่วมกิัน ย่อมด่กิว่ากิารืเชื�อไป

โดยไม่ไตัรื่ตัรือง



บทท่� 8  สานเสวนานกัคิิดดิจิิทััล #1   |   89

เร�คำวรรบััมูอ่โรคำระบั�ดิข้้อมููลข้่�วส�ร 
(Infodemic) อยุ�่งไรใหส้มูดิลุ 

ในสถานการุณ์์การุแพรุ่รุะบัาดขอุงเชีื�อุโคิโรุนาไวรุัส ซึ�งเป็นสถานการุณ์์ทัี�ไม่เคิยเกิดขึ�นมาก่อุน 

คิวามรุ้�ทัี�จิำกัดขอุงปรุะชีาชีน และการุบัรุิหารุจิัดการุข�อุม้ลอุย่างล่าชี�าขอุงภิาคิรุัฐ ทัำให�เกิดการุ 

กรุะจิาย “ข�อุม้ลจิำนวนมหาศาล” ทัั�งทีั�ถก้และผิด ใช่ีและไม่ใชี ่ไหลเวียนในสื�อุดจิิทิัลั สง่ผลให�ปรุะชีาชีน

ตั้ื�นตั้ัว ตั้รุะหนก กังวล และหวาดกลัว

ดังนั�น คิวรุมีการุเสรุิมพลังให�ปรุะชีาชีน มีคิวามสามารุถวิเคิรุาะห์ มีคิวามรุ้�เทั่าทัันข�อุม้ล ในเวลา

ทัี�เหมาะสม เป็นสิ�งทัี�ตั้�อุงชี่วยกันเสรุิม

เสรมิูพึ่ลังใหป้ระช้�ช้นำส�มู�รถึรูเ้ท่ั�ทัันำข้้อมููล

ดรุ.นพ. ไพโรุจิน์ เสาน่วม ผ้�อุำนวยการุ 

สำนักสรุ�างเสริุมรุะบับัสื�อุและสุขภิาวะทัางปัญญา 

สำนักงานกอุงทุันสนับัสนุนการุสรุ�างเสริุมสุขภิาพ 

(สสส.) กิล่าวว่า สัถูานกิารืณ์โควิด19 รืะบัาด 

ที่ำให้เกิิดผู้ลกิรืะที่บัอย่างกิว้างขึ้วาง แม้ว่ารืะบับั

สัาธิารืณสุัขึ้ไที่ยม่ความก้ิาวหน้าติัดอันดับัโลกิ และม ่

กิารืบัริืหารืจัดกิารืได้ด่ เพรืาะวางรืะบับัเป็นอย่างด ่

มาแต่ัในอด่ตั จ้งม่ความมั�นใจในรืะดับัหน้�ง ว่าจะ

สัามารืถูรืับัมือโรืครืะบัาดได้ 

เรืื�องสัำคัญกิว่ากิ็คือ กิารืม่ข้ึ้อมูลขึ้่าวสัารื

จำนวนมากิ ท่ี่�ขึ้าดกิารืคัดกิรืองความถููกิต้ัอง ถููกิ

กิรืะจายไปในสัังคม จ้งที่ำให้เกิิดปัญหา ปรืะชาชน

ตัื�นตัรืะหนกิ กิังวล ไม่มั�นใจ ภาครัืฐม่ความพยายาม

จะอธิิบัายข้ึ้อมูล สัื�อพยายามนำเสันอข่ึ้าว รืวมถู้ง

ผูู้้ม่อิที่ธิิพลในสัื�อออนไลน์ ทีุ่กิภาคสั่วนแขึ้่งขึ้ันกิัน

ด้วยความเร็ืว ที่ำให้ขึ้าดความถููกิต้ัอง ปรืะชาชน 

ตัื�นตัรืะหนกิ และก่ิอให้เกิิดความเข้ึ้าใจผิู้ดในสัังคม

วงกิว้าง 

กิารืเสัริืมพลังให้ปรืะชาชน มค่วามสัามารืถูวิเครืาะห์ มค่วามรืูเ้ที่า่ที่นัขึ้อ้มลู และเรืย่นรืูท้ี่่�จะปฏิบิัติัักิารื

กิับัขึ้้อมูลได้อย่างถููกิตั้องเป็นสัิ�งที่่�ตั้องช่วยกิันสั่งเสัรืิม

ดิร.นำพึ่. ไพึ่โรจินำ ์เส�น่ำวมู   
ผู้้�อำำ�นวยก�ร สำ�นักสร��งเสรมิ่ระบับัส่�อำ
และสุขภ�วะท�งปัญ่ญ่� สำ�นักง�นกอำงทุน
สนับัสนุนก�รสร��งเสรมิ่สุขภ�พ (สสส.)
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กั�รแยุกัแยุะระหว่�งคำว�มูจิรงิกัับัคำว�มูคิำดิเหน็ำ

ฟ้อุาดี� พิศสุวรุรุณ์ จิากสถาบัันนโยบัายสาธารุณ์ะ มหาวิทัยาลัยเชีียงใหม่ นักศึกษาปรุิญญาเอุก

สาขาคิวามสัมพันธ์รุะหว่างปรุะเทัศ มหาวิทัยาลัยอุอุกซ์ฟอุร์ุด แบ่ังปันปรืะสับักิารืณ์ตัรืงในฐานะผูู้้เคย 

ตักิอยู่ในกิรืะแสัข่ึ้าวลวง เมื�อปี พ.ศ. 2557 กิรืณ่ ดรื.สุัรืินที่รื์ พิศสัุวรืรืณ ถููกิคนแอบัอ้างชื�อไปตััดตั่อกิับั 

ขึ้้อความ เพื�อเรื่ยกิรื้องให้ปรืะชาชนออกิมาชุมนุมที่างกิารืเมือง โพสัตั์นั�นถููกิแชรื์ไปกิว่า 3 หมื�นครืั�ง และม่ 

ยอดไลกิ์กิว่า 2 หมื�นครืั�ง แม้จะม่ขึ้่าวแก้ิไขึ้ในเวลาตั่อมา แตั่ยอดกิารืแชร์ืข่ึ้าวแก้ิ กิ็น้อยกิว่าขึ้่าวลวงที่่�เสันอ

ไปกิ่อนหน้านั�น

สั่วนตััวเองกิ็เจอปรืะสับักิารืณ์ถููกิแอบัอ้างชื�อปีที่่�แล้ว (พ.ศ.2562) หลังจากิโพสัตั์เกิ่�ยวกิับัหัวหน้า

พรืรืคกิารืเมืองหน้�ง ที่่�ได้รืับักิารืปฏิิบััติัอย่างไม่เป็นธิรืรืมจากิหน่วยงานภาครัืฐ ในโพสัต์ัได้แสัดงความเห็นว่า 

ปรืะเที่ศไที่ยต้ัองม่มาตัรืฐานที่างกิฎหมายมากิกิว่าน่� ไม่ควรืมองคู่แขึ้่งที่างกิารืเมืองเป็นศัตัรืู เพรืาะจะที่ำให้

เกิิดปัญหาตัามมาได้ เนื�อหาในโพสัต์ันั�น ไม่ได้เช่ยร์ืหรืือตัำหนิใครือย่างเจาะจง แต่ัม่คนเอาบัที่ความอ่กิชิ�นที่่�

ใช้ถู้อยคำและภาษารุืนแรืงกิว่า เอามาต่ัอกิันโดยเหมารืวมว่าเป็นงานเข่ึ้ยนชิ�นเด่ยวกัิน ซึ่้�งไม่จรืิง จนเกิิดกิารื

แชรื์กิรืะจายไปอย่างกิว้างขึ้วางกิว่าขึ้่าวจรืิงที่่�ตัั�งตั้น

จากิปรืะสับักิารืณ์ มข่ึ้อ้สังัเกิตัปรืะเด็นแรืกิคือ ขึ้อ้มลูขึ้า่วสัารืที่่�สัร้ืางขึ้้�น เพื�อเล่นกิบััอารืมณ์ความรืูส้ัก้ิ

ขึ้องผูู้้คน จะไปได้ไกิลกิว่าขึ้่าวจรืิงที่่�ม่เนื�อหาสัารืะ ปรืะเด็นที่่� 2 ขึ้่าวบัางเรืื�องแม้จะเป็นความจรืิงในช่วงเวลา

หน้�ง แตัเ่มื�อสัถูานกิารืณ์และเวลาเปล่�ยนไป มข้่ึ้อมลูใหม ่ๆ เขึ้า้มาที่ดแที่น ขึ้อ้มลูเกิา่กิไ็มถูู่กิต้ัองอก่ิตัอ่ไปแลว้ 

เรืาต้ัองตัรืะหนักิในเรืื�องน่� เช่น คำแนะนำให้สัวมหน้ากิากิอนามัยสัำหรัืบัคนที่่�ไม่ปว่ย ตัอนแรืกิองค์กิารือนามัย

โลกิบัอกิว่าไม่จำเปน็ แตัพ่อหลังจากิกิารืรืะบัาดหนักิขึ้้�น กิ็บัอกิว่าคนไม่ป่วยกิ็ควรืใสั่เพื�อปอ้งกิันดว้ย เป็นตั้น 

ที่ำอยา่งไรืใหข้ึ้อ้มลูใหม ่ที่่�ถูกูิตัอ้งกิวา่ สัามารืถูตัอบัโตัไ้ดร้ืวดเรืว็ที่นักิารืณ ์และปรืะเดน็สัดุที่า้ย คอืความยากิ

ฟูอ�ด้ิ� พิึ่ศสุวรรณ์    
สถ�บัันนโยบั�ยส�ธ�รณ์ะ ม่ห�วิทย�ลัยเชียีงใหม่่ 
นักศึูกษ�ปรญิ่ญ่�เอำกส�ข�คว�ม่สัม่พันธ์ระหว่�งประเทศู 
ม่ห�วิทย�ลัยอำอำกซีฟ์อำรด์ิ
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ในกิารืแยกิแยะรืะหวา่งความจรืงิกิบััความคดิเหน็ อยา่งเชน่ ในเมอืงไที่ยตัอนน่�กิย็งัไมร่ืูว้า่ตักิลงรืฐับัาลรืบััมอื

กิับักิารืรืะบัาดได้ด่แค่ไหน เพรืาะยังม่ความเห็นเป็นสัองฝ่่าย

ในที่างที่ฤษฎ ่เรืาไม่สัามารืถู “ลบั” ขึ้อ้มลูที่่�แพร่ืออกิไปบันแพลตัฟอร์ืมออนไลน์ได ้ถูา้เชื�อในแนวคิด

เรืื�องเสัรื่ภาพที่างกิารืแสัดงออกิ จำเป็นตั้องเผู้ยแพร่ืความจริืงจากิปัจเจกิเองออกิไป จนกิรืะทัี่�งสัังคมใช้ 

วิจารืณาญาณ และเขึ้้าใจในที่่�สัุด

สัุดท้ี่าย ฟ้อุาดี� เสันอแนะต่ัอโครืงกิารืโคแฟคว่า หากิโคแฟคสัามารืถูพัฒนารืะบับัเพิ�มข้ึ้�น นอกิจากิ

กิารืตัรืวจสัอบัข่ึ้าวลวงแล้ว ขึ้อใหม้โ่ปรืแกิรืมค้นหา ที่่�เมื�อผูู้ใ้ช้คน้หาขึ้า่วจากิสัำนักิข่ึ้าวหน้�ง โปรืแกิรืมจะเสันอ

ขึ้่าวเด่ยวกิันขึ้องสัำนักิขึ้่าวอื�นด้วย โดยเฉพาะสัำนักิขึ้่าวท่ี่�ม่แนวคิดตัรืงขึ้้ามด้วย เพื�อผูู้้ใช้จะได้อ่านปรืะกิอบั

กิันอย่างรือบัด้าน กิล่าวอ่กิอย่างหน้�ง คือ เสันอให้ม่โปรืแกิรืมค้นข่ึ้าวท่ี่�เสันอข่ึ้าวจากิสัำนักิข่ึ้าวท่ี่�หลากิหลาย 

กิ็จะเกิิดปรืะโยชน์สัูงสัุดแกิ่ปรืะชาชน

สงสัยุและตัั�งคำำ�ถึ�มู จิะนำำ�ไปสู่กั�รค้ำนำห�คำว�มูจิรงิ

สถาพรุ อุารุกัษ์วทันะ จิากม้ลนธิเิพื�อุผ้�บัริุโภิคิ 

กิล่าวว่า กิารืรืะบัาดขึ้องโควิด19 สั่งผู้ลกิรืะที่บัต่ัอ

ปรืะชาชนหลายมิตัิ ทัี่�งด้านสัุขึ้ภาพ เศรืษฐกิิจ และ

ขึ้อ้มลูขึ้า่วสัารื จากิศูนยข์ึ้อ้มลูขึ้องมลูนธิิเิพื�อผูู้บ้ัรืโิภค 

พบัว่าขึ้่าวลวงม่จำนวนเพิ�มขึ้้�นมากิ รืะหว่างเดือน

มกิรืาคม – ม่นาคมที่่�ผู้่านมา (พ.ศ.2563) ม่เรืื�อง 

ร้ืองเรืย่นมายังมูลนธิิฯิ สังูถู้ง 1,055 รืายกิารื แบ่ังเป็น 

กิารืร้ืองเรืย่นเก่ิ�ยวกัิบัข้ึ้อมูลสัายสุัขึ้ภาพหรือืผู้ลติัภัณฑ์์ 

ฉลากิอาหารืและผู้ลิตัภัณฑ์์ถููกิยกิเลิกิไปแล้ว แต่ัยัง

พบัในท้ี่องตัลาด เช่น อาหารืเสัริืมเสัริืมภูมิตั้านที่าน

โควิด ยาต้ัานโควิด รืวมทัี่�งผู้ลิตัภัณฑ์์อาหารืท่ี่�ไม่ม่

เลขึ้ อย. เป็นตั้น

ช่องที่างกิารืขึ้าย E Market Place ที่่�ที่ำให้ 

ผูู้้บัรืิโภคซึ่ื�อขึ้ายได้ง่าย ตัรืวจสัอบัยากิ น่าเป็นห่วง

มากิ เพรืาะเตั็มไปด้วยสิันค้าไม่ได้มาตัรืฐานและ 

ผู้ดิกิฎหมาย เช่น เจลและแอลกิอฮอล์ลา้งมือ รืวมที่ั�ง 

หน้ากิากิอนามัย ซึ่้�งผู้ลิตัภัณฑ์์แตั่ละชนิดเป็นสัินค้าควบัคุม ตั้องขึ้ออนุญาตัเพื�อให้เป็นไปตัามมาตัรืฐานท่ี่�

กิฎหมายกิำหนด ในสัภาวะที่่�ปรืะชาชนตืั�นตัรืะหนกิ กิต็ัดัสิันใจซึ่ื�อผู้ลติัภณัฑ์ด์งักิลา่ว ไม่เพย่งตัอ้งซึ่ื�อดว้ยรืาคา

ที่่�สัูงเกิินจรืิงเที่่านั�น ยังได้รืับัผู้ลิตัภัณฑ์์ที่่�ไม่ได้มาตัรืฐาน หรืือผู้ลิตัภัณฑ์์ปลอมด้วย 

นอกิจากิกิารืถููกิล่อหลอกิให้ซึ่ื�อผู้ลิตัภัณฑ์์เก่ิ�ยวกิับัสัุขึ้ภาพแล้ว ผูู้้บัรืิโภคยังได้รืับัผู้ลกิรืะที่บัจากิกิารื

เลื�อนเที่่�ยวบัิน ยกิเลิกิที่ัวร์ื ซึ่้�งผูู้้บัรืิโภคตั้องกิารืเงินที่่�จ่ายล่วงหน้ากิลับัคืน รืวมถู้งพิษเศรืษฐกิิจจากิมาตัรืกิารื

ตั่าง ๆ เพื�อรืะงับักิารืรืะบัาดขึ้องโรืค ที่ำให้ม่คนตักิงาน หยุดงาน ม่หน่�บััตัรืเครืดิตั ล่าสุัดคือ กิารืลงที่ะเบ่ัยน

รืบััสิัที่ธิใิช้อนิเตัอร์ืเน็ตัฟรื ่เพรืาะที่ำให้คนที่่�ใช้อนิเตัอร์ืเน็ตัอยูเ่ดิมนั�น ได้รืบััผู้ลกิรืะที่บัจากิความเร็ืวเน็ตัที่่�ลดลง 

สถึ�พึ่ร อ�รกััษ์วทันำะ   
ม้่ลนิธิเพ่�อำผู้้�บัรโิภค
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สถาพรุ เน้นว่า ถูา้ทุี่กิคนสังสัยัและตัั�งคำถูาม จะนำไปสัูก่ิารืค้นหาความจริืง อย่าหลงเชื�ออะไรืง่าย ๆ 

เมื�อไดร้ืบััข้ึ้อมลู ตัอ้งตัรืวจสัอบัทุี่กิครืั�ง และเมื�อที่างมลูนธิิิเพื�อผูู้บ้ัรืโิภคพบัข้ึ้อมลูผู้ลิตัภัณฑ์ส์ัขุึ้ภาพผู้ดิกิฎหมาย 

กิ็จะสั่งให้โคแฟค เพื�อใช้เป็นฐานขึ้้อมูลสัำหรืับัปรืะชาชนตัรืวจสัอบัความจรืิงได้

ต้ัองตัรวจิสอบัอยุ�่งรอบัด้ิ�นำ ไมูร่บ้ัแช้รถ้์ึ�ไมูแ่นำใ่จิ

พรีุพล อุนตุั้รุโสตั้ถิ� ศน้ยช์ีวัรุก์อุ่นแชีร์ุ สำนัก

ข่าวไทัย อุสมทั นำเสันอว่า ขึ้่าวปลอมและข่ึ้าวลวง

เกิดิขึ้้�นทุี่กิวนั อก่ิที่ั�งกิารืตัรืวจสัอบัก็ิยากิขึ้้�นด้วย กิรืณ่

โควิด19 ถูอืเป็นโอลมิปกิิขึ้องผูู้้ที่ำงานดา้นตัรืวจสัอบั

ความจรืิง (Fact Checker) เพรืาะเป็นสัถูานกิารืณ์ 

ขึ้่าวปลอมขึ้่าวลวงที่่�เกิิดขึ้้�นที่ั�วโลกิ เพ่ยงแตั่บัางกิรืณ่

อาจม่ลักิษณะเฉพาะท้ี่องถิู�นที่่�แตักิต่ัางออกิไปบ้ัาง 

ความยากิ คือ กิารืเกิิดข้ึ้�นพรื้อมกิันทัี่�วโลกิ ที่ำให้ม่ 

ขึ้่าวเรืื�องน่�จำนวนมากิ ๆ ท่ี่�ต้ัองตัรืวจสัอบั ทัี่�งเรืื�อง

ความถููกิตั้องขึ้องขึ้้อมูลวิชากิารื ภาษา และให้ 

ที่ันเวลา เป็นตั้น

หากิจำแนกิแหล่งที่่�มาขึ้องกิารืเกิิดข่ึ้าวลวง 

หรืือขึ้้อมูลท่ี่�สัรื้างความเขึ้้าใจผู้ิด อาจแบั่งได้เป็น 8 

กิลุ่มหลักิ ๆ ได้แก่ิ 1) สัื�อทุี่กิรืะดับั 2) ผูู้้เช่�ยวชาญ 

ที่ั�งที่่�เป็นบัุคลากิรืที่างกิารืแพที่ย์ และไม่เกิ่�ยวกิับักิารื

แพที่ย์ 3) ผูู้้ปรืะกิอบักิารื คนขึ้ายขึ้อง ที่่�สัร้ืางขึ้้อมูล

โฆษณาใหค้นเชื�อ และสัั�งซึ่ื�อไปกินิ ไปใช้ 4) ปรืะชาชนที่่�รืูเ้ท่ี่าไมถู่ง้กิารืณ ์พยายามจะแชร์ืบัอกิเพื�อนดว้ยความ

หวังด่ 5) กิารืหลอกิลวงมาจากิตั่างปรืะเที่ศ แล้วกิรืะจายขึ้้อมูลเขึ้้ามาในไที่ย โดยเฉพาะที่่�เกิ่�ยวกิับัอาหารื 

ตัา้นโรืค 6) ความสับััสัน ที่่�เกิดิจากิกิารืที่ำงานไมล่งรือยรืะหวา่งหนว่ยงานรืาชกิารื/นกัิกิารืเมอืง 7) คนที่่�ตัั�งใจ

ป่วน กิุขึ้่าวลวง หวังผู้ลให้แตักิตัื�นตักิใจ และ 8) เหตัุจากิกิารืสัื�อสัารืที่่�ไม่ครืบัถู้วน

ขึ้้อมูลหลายสั่วนม่ที่ั�งขึ้้อเที่็จจรืิง และสัิ�งท่ี่�ไม่ถููกิตั้อง จ้งอาจที่ำให้คนตัื�นตัรืะหนกิ เกิิดความเขึ้้าใจผู้ิด 

เคร่ืยดและสับััสัน นำไปสัูก่ิารืป้องกินัดูแลตัวัเองผู้ดิวธิิ ่ที่างแกิไ้ขึ้ คอื ตัอ้งตัรืวจสัอบัอย่างรือบัดา้น ไมร่ืบ่ัรือ้น

แชรืส์ัง่ตัอ่ข้ึ้อมลูที่่�ไมน่า่เชื�อถูอื ชว่งเวลาน่� เปน็โอกิาสัขึ้องสัื�อ และคนที่ำงานที่่�เก่ิ�ยวขึ้อ้ง เพื�อตัรืวจสัอบัขึ้อ้มลู

ให้ปรืะชาชน โดยสัืบัหาตั้นตัอ วิเครืาะห์ที่่�มา ตัรืวจสัอบัเนื�อหา กิ่อนที่่�จะนำเสันอ หรืือแชรื์ตั่อสัาธิารืณะ

ใหต้ัรืะหนักิวา่ หากิไม่มแ่หล่งที่่�มาอย่างชัดเจน ให้สังสัยัไว้กิอ่น อย่าเผู้ยแพร่ื ถูา้ไม่แนใ่จ เช่นไม่มก่ิารื

แถูลงขึ้า่ว ไมม่เ่สัย่งบุัคคลนั�นพดู ไมม่เ่อกิสัารืที่่�ตัรืวจสัอบัที่่�มาได้ ไมม่ล่งิกิไ์ปยงัเวบ็ัไซึ่ตั ์โดยเฉพาะคนที่่�มค่วาม

น่าเชื�อถูือกิ็ตั้องรืะมัดรืะวังกิารืแชรื์ หรืือเปิดเผู้ยขึ้้อมูลด้วย

อย่างไรืกิ็ตัาม พีรุพล มองในแง่ด่ว่า ขึ้่าวสัารืที่่�ม่มากิ กิ็ที่ำให้คนตัั�งคำถูามกิันมากิขึ้้�น เกิิดขึ้้อสังสััย 

มากิขึ้้�นด้วย และเร่ืงหาคำตัอบั เมื�อไดค้ำตัอบัก็ิจะเรืย่นรืูไ้ปด้วยกินั สัำหรืบััปรืะเที่ศไที่ยนั�น ปรืะเด็นที่่�ออ่นไหว

งา่ย คอื เรืื�องที่่�เกิ่�ยวขึ้อ้งกิบััความปลอดภยัด้านสัาธิารืณสัขุึ้ และเกิ่�ยวขึ้อ้งกิบััเนื�อหาวชิากิารื หรือืศพัที่เ์ที่คนคิ

พ้ึ่รพึ่ล อนำตุัรโสตัถิึ�    
ศู้นย์ชีวัรก่์อำนแชีร ์สำ�นักข่�วไทย อำสม่ท
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กัล้� ตัั�งสุวรรณ์    
CEO ไวซีไ์ซีท์ (ประเทศูไทย)

ที่างกิารืแพที่ย ์หรือืที่างวทิี่ยาศาสัตัรื ์ซ้ึ่�งหาแหลง่ตัรืวจสัอบัขึ้อ้เที่จ็จรืงิไดย้ากิ ปรืะชาชนเองไมม่ค่วามสัามารืถู

มากิพอที่่�ที่ำความเขึ้้าใจ จ้งเป็นโอกิาสัสัำคัญ ที่่�จะได้เรื่ยนรืู้ และใช้วิธิ่กิารืตัรืวจสัอบัความจรืิงจากิโคแฟค

รฐัต้ัองคำวบัคำมุูใหน้ำอ้ยุ และสนำบััสนำนุำใหป้ระช้�ช้นำส่�อส�รกัันำใหมู้�กั

ก ล� า   ตั้ั� ง สุ ว รุ รุ ณ์   C E O   ไ ว ซ์ ไ ซ ทั์ 

(ปรุะเทัศไทัย) บัรุิษัทัผ้�นำด�านการุวิเคิรุาะห์ข�อุม้ล 

โซเชีียล และพันธมิตั้รุทัำงานรุ่วมกับั Cofact

กิล่าวว่า กิารืรืะบัาดขึ้องข่ึ้าวสัารืในช่วงโควิด19 

หลักิ ๆ มาจากิโซึ่เช่ยลม่เด่ย ซึ่้�งเป็นแพลตัฟอรื์ม

ดิจิที่ัล ที่่�ม่ผูู้้ใช้อยู่เป็นจำนวนพันล้านคน ในช่วงเวลา

เดย่วกินัด้วย จง้เป็นตัวัเร่ืงใหข้ึ้า่วลวงกิรืะจายได้อย่าง

รืวดเรืว็กิวา้งขึ้วาง และกิรืะที่บักิบััสังัคมวงกิวา้งมากิ ๆ 

ดังนั�น เมื�อข่ึ้าวลวงเกิิดข้ึ้�นด้วยเที่คโนโลย่ กิ็ตั้องใช้

เที่คโนโลย่ในกิารืบัรืิหารืจัดกิารื โดยกิ่อนหน้านั�น 

ขึ้่าวลวงก็ิม่อยู่แล้ว แต่ัจำนวนและกิารืแพร่ืกิรืะจาย

ไม่มากิ เมื�อม่สัื�อออนไลน์กิ็ที่ำให้ขึ้่าวลวงขึ้ยายตััว

แบับักิ้าวกิรืะโดด

ไวซึ่์ไซึ่ท์ี่ ที่ำหน้าท่ี่�รืวบัรืวมข่ึ้าวที่ั�งหมดบัน

สัื�อสัังคมออนไลน์เขึ้้ามาเป็นฐานขึ้้อมูล และที่ำงาน 

รื่วมกิับัโคแฟค เพื�อคัดกิรืองข้ึ้อมูลขึ้่าวสัารื แล้ว 

ปรืะมวลผู้ลโดยใชร้ืะบับัและเที่คโนโลย ่ชว่ยจดักิารืขึ้อ้มลูมหาศาลเหลา่นั�น เชน่ รืะหวา่งวนัท่ี่� 13-16 มน่าคม 

พ.ศ. 2563 เป็นช่วงที่่�ข่ึ้าวสัารืกิรืะจายมากิ เพรืาะรัืฐบัาลปรืะกิาศไม่หยุดสังกิรืานต์ั กิารืสัื�อสัารืส่ังต่ัอข้ึ้อมูล

ออนไลน์มากิถู้ง 760 ล้านครืั�ง เกิินกิว่ามนุษย์จะปรืะมวลได้ กิ็ตั้องใช้รืะบับัและเที่คโนโลย่เขึ้้ามาช่วยจัดกิารื 

นอกิจากิน่� เที่คโนโลยยั่งที่ำให้เรืาเห็นรืายละเอย่ดถู้งพื�นท่ี่�กิรืะจายข่ึ้าวสัารืได ้เช่น ภาคตัะวันออกิจะใช้โซึ่เช่ยล 

ม่เด่ยมากิ เป็นตั้น

ที่ั�งน่� กล�า ตัั�งขึ้้อสัังเกิตัว่า บัางแพลตัฟอรื์มดิจิที่ัล ถููกิออกิแบับัสัำหรืับักิารืสัื�อสัารืรืะหว่างเพื�อนบัอกิ 

เพื�อน ที่ำให้ขึ้่าวสัารืถููกิคัดกิรืองเฉพาะเนื�อหาที่่�เรืาชอบั และเลือกิจะดูหรืือฟัง จ้งอาจที่ำให้เรืารืู้ขึ้้อมูล 

แคบัลง เพรืาะเปน็ขึ้อ้มลูที่่�มค่วามคดิเหน็รืว่มดว้ย ไมไ่ดม้เ่ฉพาะขึ้อ้เที่จ็จรืงิ ที่างไวซึ่ไ์ซึ่ที่จ์ง้ที่ำขึ้อ้มลูสัรืปุรืายวนั 

เพื�อลดกิารืจัดกิารืกิับัขึ้้อมูลเยอะ ๆ ซึ่้�งยินด่จะแบั่งขึ้้อมูลกิับัโคแฟคเช่นกิัน 

นอกิจากิน่� กล�า เสันอว่า แนวที่างกิารืกิำกัิบัดูแลขึ้องหน่วยงานภาครัืฐ เป็นภารืกิิจสัำคัญ รืัฐตั้องใช้

มาตัรืกิารืควบัคมุใหน้อ้ย และสันบััสันนุใหป้รืะชาชนไดส้ัื�อสัารืกินัมากิขึ้้�น โดยมร่ืะบับัรืองรืบััที่่�เหมาะสัมและ

เพ่ยงพอ
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โคำแฟคำจิะต้ัองทัำ�หนำ�้ท้ั�ตัรวจิสอบัข้้อมููลอยุ�่งมูป้ระสิทัธิิภิ�พึ่

ดรุ.จิิรุาพรุ วิทัยศักดิ�พันธุ์ กรุรุมการุผ้�ทัรุงคิุณ์วุฒิ สสส. กิล่าวปิดกิารืเสัวนาว่า ในโลกิขึ้องขึ้่าวสัารื 

ที่่�ที่กุิคนสัามารืถูผู้ลิตัเนื�อหาได้ คนที่่�แชร์ืขึ้อ้มลูอาจคิดวา่ ตัวัเองเป็นตัน้แหล่งขึ้องข้ึ้อมลูนั�น ๆ โดยไม่รืูว้า่ เขึ้า

อาจกิลายเป็นเหยื�อขึ้องขึ้่าวลวงได้เช่นกิัน

โคแฟค จะเป็นจุดเรืิ�มต้ันในกิารืที่ำหน้าที่่�ตัรืวจสัอบัข้ึ้อมลู สักัิดขึ้า่วลวงได้รืะดับัหน้�ง และเมื�อสัามารืถู

ออกิแบับัโครืงสัร้ืางที่่�เหมาะสัม และพัฒนารืะบับัให้เข้ึ้าถู้งง่าย กิจ็ะเป็นพื�นที่่�ให้พลเมืองได้รืว่มตัรืวจสัอบัข้ึ้อมูล

ขึ้่าวสัารื เพื�อแกิ้ปัญหาขึ้่าวลวงได้อย่างม่ปรืะสัิที่ธิิภาพตั่อไป



เรุียบัเรุียงจิากเวทัีสานเสวนานักคิิดดิจิิทััล Digital Thinkers Forum คิรุั�งทัี� 8 Cofact VS 

Covid19 เราควรรบัมูอ่โรคระบาดิข้้อมูลูข่้าวสิาร (infodemic) อย่างไรใหส้ิมูดิลุ เมื�อุวนัทัี� 14 เมษายน 

พ.ศ. 2563 เสวนาอุอุนไลน์ผ่านรุะบับั ZOOM  จิัดโดยสำนักงานกอุงทุันสนับัสนุนการุสรุ�างเสริุม 

สุขภิาพ (สสส.) สำนักงานกอุงทัุนพัฒนาสื�อุปลอุดภิัยและสรุ�างสรุรุค์ิ ม้ลนิธิเฟรุดิชีเนามัน ม้ลนิธิเพื�อุ 

ผ้�บัรุิโภิคิ ไวซ์ไซทั์ (Wisesight) ปรุะเทัศไทัย Open Dream Center for Humanitarian Dialogue 

(HD) และ สถาบััน Change Fusion รุ่วมกับัภิาคิีเคิรุือุข่ายภิาคิปรุะชีาสังคิม ภิาคิวิชีาการุ และ 

อุงคิ์กรุวิชีาชีีพสื�อุ
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เปิดิง�นำวิจัิยุสำ�รวจิ
องค์ำคำว�มูรูข้้้อมููลลวง
ด้ิ�นำสุข้ภิ�พึ่ 
กั�รแพึ่รร่ะบั�ดิข้องไวรสั
ข้่�วส�ร กัับัผู้ลกัระทับั
ต่ัอสุข้ภิ�วะสังคำมูไทัยุ

#9
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กั�รแพึ่ร่ระบั�ดิข้องข้้อมููลข้่�วส�ร (Infodemic) ภิ�ยุใต้ัวิกัฤตัโคำวิดิ-19 ส่งผู้ลให ้
ประช้�ช้นำตักัอยูุ่ในำภิ�วะวิตักักัังวล ตัระหนำกั และสับัสนำในำวิธ้ิกั�รปฏิิบััติัตััวเพ่ึ่�อให ้
ปลอดิภัิยุจิ�กัโรคำระบั�ดิ หน่ำวยุง�นำท้ั�เก้ั�ยุวข้อ้งในำทุักัระดัิบั มูค้ำว�มูพึ่ยุ�ยุ�มูท้ั�จิะทัำ�คำว�มู
เข้้�ใจิสถึ�นำกั�รณ์ ์แสวงห�แนำวทั�งกั�รแก้ัไข้ เพ่ึ่�อรวบัรวมูเป็นำองค์ำคำว�มูรูใ้นำกั�รต่ัอสู้
กัับัปัญห�

กัรมูอนำ�มูัยุโลกั ได้ิสนำับัสนำุนำโคำรงกั�รกั�รประเมูินำและตัอบัสนำองต่ัอข่้�วปลอมูข้อง 
ประช้�ช้นำในำช้่วงสถึ�นำกั�รณ์์แพึ่ร่ระบั�ดิโรคำติัดิเช้่�อไวรัสโคำโรนำ� 2019 เพ่ึ่�อศ่กัษ� 
กั�รรับัข้้อมููลช้่�วลวง และประเมิูนำกั�รรู้เท่ั�ทัันำส่�อข้องประช้�กัรหล�ยุประเทัศ ซึ่่�ง 
ประเทัศไทัยุเป็นำหนำ่�งในำนำั�นำ 

โคำแฟคำประเทัศไทัยุ และภิ�ค้ำเคำร่อข่้�ยุ ได้ิจัิดิทัำ�โคำรงกั�รสำ�รวจิองค์ำคำว�มูรู้เก้ั�ยุวกัับั
ข้อ้มููลลวงด้ิ�นำสุข้ภิ�พึ่ และกัรณ์ศ่้กัษ�ประเทัศไทัยุ เพ่ึ่�อทัำ�คำว�มูเข้�้ใจิสถึ�นำกั�รณ์ ์และ
แสวงห�แนำวทั�งในำกั�รรบััมูอ่กัับัปัญห�ท้ั�เกิัดิข้่�นำเช้น่ำกัันำ
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บัทัเรยุ้นำกั�รรบััมูอ่ไวรสั
ข้้อมููลข้่�วส�รยุุคำโคำวิดิจิ�กัโลกัสู่ไทัยุ 

สถานการุณ์์โรุคิรุะบัาด ทัี�เกิดในยุคิดิจิิทััล นอุกจิากเรุื�อุงขอุงเชืี�อุโรุคิแล�ว เรุื�อุงข่าวสารุข�อุม้ลทีั�มี 

มากมาย จินปรุะชีาชีนไม่สามารุถแยกแยะเรุื�อุงจิริุง-เรุื�อุงลวงอุอุกจิากกันได� ทัำให�เกิดภิาวะทัี�เรีุยกว่า 

infodemic หรืุอุภิาวะข�อุม้ลล�นหลาม แม�ภิาคิรัุฐจิะมีหน่วยงานทัี�ดำเนินการุจัิดการุกับัข�อุม้ลเหล่านี� 

แล�ว แตั้่ก็ไม่สามารุถรุับัมือุได� 

กรุมอุนามัยโรุคิ ปรุะจิำปรุะเทัศไทัย โดยสำนักงานพัฒนานโยบัายสุขภิาพรุะหว่างปรุะเทัศ 

(IHPP) กรุะทัรุวงสาธารุณ์สุข เรุิ�มตั้�นดำเนินโคิรุงการุการุปรุะเมินและตั้อุบัสนอุงตั้่อุข่าวปลอุมขอุง 

ปรุะชีาชีน ชี่วงสถานการุณ์์แพรุ่รุะบัาดโรุคิตั้ิดเชืี�อุไวรุัสโคิโรุนา 2019 (COVID-19) เพื�อุปรุะเมินการุรุ้� 

เทั่าสื�อุ ข�อุม้ลข่าวสารุ และดิจิิทััลขอุงปรุะชีาชีนไทัย

นายแพทัย์วิโรุจิน์ ตัั้�งเจิรุิญเสถียรุ ทีั�ปรุึกษาสำนักงานปลัดกรุะทัรุวงสาธารุณ์สุขด�านตั้่างปรุะเทัศ 

และ สำนกังานพฒันานโยบัายสขุภิาพรุะหวา่งปรุะเทัศ (IHPP) กรุะทัรุวงสาธารุณ์สขุ และ อุรุนา จินัทัรุศริุิ 

ทัมีนักวจิิยั ใน “โครงกัารกัารป็ระเมูนิและตอบสินองตอ่ข้า่วป็ลอมูข้องป็ระชัาชันชัว่งสิถานกัารณ์แ์พรร่ะบาดิ

โรคติดิเชัื้อไวรัสิโคโรนา 2019 (COVID-19)”

นายแพทัย์วิโรุจิน์ กิล่าวนำ โครืงกิารืกิารืปรืะเมินและตัอบัสันองตั่อขึ้่าวปลอมขึ้องปรืะชาชนช่วง 

สัถูานกิารืณ์แพร่ืรืะบัาดโรืคติัดเชื�อไวรัืสัโคโรืนา 2019 (COVID-19) ว่าองค์กิารือนามันโลกิ ปรืะจำ 

ปรืะเที่ศไที่ย ได้รืับัโจที่ย์น่� มาดำเนินกิารืเพื�อวัดรืะดับัความรือบัรืู้ขึ้องปรืะชาชนในปรืะเด็นกิารืรืู้เท่ี่าทัี่นสัื�อ 

ขึ้อ้มลูขึ้า่วสัารื และดจิิที่ลั (Media Information and Digital Literacy) โดยวิเครืาะหก์ิารืรืบััและตัอบัสันอง 

ตัอ่ขึ้า่วลวง ขึ้อ้มลูผู้ดิ ขึ้อ้มลูบัดิเบัอืน จง้ปรืะสัานความรืว่มมอืให ้3 องคก์ิรื ได้แกิ ่สัำนกัิงานพฒันานโยบัาย

สัุขึ้ภาพรืะหว่างปรืะเที่ศ (IHPP) กิรืะที่รืวงสัาธิารืณสัุขึ้ ศูนย์ตั่อต้ัานขึ้่าวปลอม (Anti Fake News Center) 
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กิรืะที่รืวงดจิทิี่ลัเพื�อเศรืษฐกิจิลสังัคม และสัำนกัิสัรืา้งเสัริืมรืะบับัสัื�อและสัขุึ้ภาวะที่างปญัญา สัำนกัิงานกิองที่นุ

สันับัสันุนกิารืสัรื้างเสัรืิมสัุขึ้ภาพ (สัสัสั.) ที่ำงานรื่วมกิัน

อุรุนา นำเสันองานวิจัยเบัื�องต้ันว่า โครืงกิารืม่วัตัถูุปรืะสังค์ เพื�อที่ำกิารืศ้กิษากิารืรืับัรืู้ข้ึ้อมูลขึ้่าวสัารื 

ที่่�เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบัสัถูานกิารืณ์กิารืรืะบัาดขึ้องโควิด-19 ที่ั�งข่ึ้าวที่่�ถููกิต้ัอง ขึ้่าวที่่�บิัดเบืัอน และข่ึ้าวปลอม จากิ 

แหล่งตัรืวจสัอบัข้ึ้อมูลที่่�น่าเชื�อถูือในปรืะเที่ศ (ศูนย์ตั่อตั้านข่ึ้าวปลอม) และแหล่งขึ้้อมูลรืะหว่างปรืะเที่ศ 

(Agence France-Presse และองค์กิารือนามัยโลกิ) และเพื�อปรืะเมิน “กิารืรืู้เท่ี่าทัี่นสัื�อ” ขึ้องปรืะชาชน 

ไดแ้กิ ่ความสัามารืถูแยกิแยะ ตัรืวจสัอบั กิารืปฏิบิัตััติัาม และกิารืสัง่ตัอ่ ขึ้อ้มลูขึ้า่วสัารืที่่�เก่ิ�ยวขึ้อ้งกิบััโควดิ-19 

ที่ั�งขึ้่าวจรืิงและขึ้่าวปลอม โดยจะนำผู้ลกิารืศ้กิษาเสันอเชิงนโยบัายเพื�อพัฒนากิารืรืู้เที่่าที่ันสัื�อตั่อไป

โครืงกิารืดำเนินกิารืที่ั�งสัิ�น 12 สััปดาห์ ด้วยกิารืโพสัตั์ขึ้้อมูลสััปดาห์ละครืั�ง ที่ั�งที่่�เป็นเรืื�องจรืิง และ

เรืื�องลวง แบับัสัอบัถูาม ปรืะกิอบัด้วย ขึ้้อมูลที่างเศรืษฐกิิจและสัังคม - อายุ เพศ กิารืศ้กิษา อาช่พ จังหวัด 

กิารืรืับัรืู้และกิารืปรืะเมินตั่อขึ้้อความข่ึ้าวสัารื - กิารืเห็น กิารืได้ยิน หรืือกิารืได้อ่าน (ใช่/ไม่ใช่) กิารืปรืะเมิน

ตัอ่ขึ้อ้ความ (จรืงิ/เที่จ็) พฤตักิิรืรืมตัอบัสันองตัอ่ขึ้อ้ความขึ้า่วสัารื - กิารืตัรืวจสัอบั (ตัรืวจสัอบั/ไมต่ัรืวจสัอบั) 

กิารืปฏิิบััตัิตัาม (ปฏิิบััตัิตัาม/ไม่ปฏิิบััตัิตัาม) กิารืแชรื์ไปยังเฟซึ่บัุ�กิ ไลน์ ที่วิตัเตัอรื์ (แชรื์/ไม่แชรื์) และสัุดที่้าย 

คือ กิารืนำเสันอขึ้้อมูลที่่�ถููกิตั้อง 

ขึ้อ้ความที่่�เลือกิมาที่ั�งหมด 7 ขึ้อ้ความ เป็นขึ้อ้ความที่ั�งจริืงและเที่จ็ ซ้ึ่�งกิารืเลอืกิข้ึ้อความน่� จะพัฒนา 

เป็นตััวช่�วัดกิารืรืู้เที่่าที่ันสัื�อ  (Media Literacy  Index) ตั่อไปในอนาคตั ยกิตััวอย่างเช่น ทีุ่กิช่วงอายุ 

ตัดิเชื�อโควิด-19 ได้ โดยผูู้้สังูอายุและผูู้้ที่่�ปว่ยโรืคเรืื�อรืงั (เช่น โรืคหอบัหืด เบัาหวาน หวัใจ) มค่วามเส่ั�ยงที่่�จะ 

ตัิดเชื�อไวรืัสัอย่างรืุนแรืง – คำตัอบั จรืิง หรืือตัำรืวจม่อำนาจจับัและปรืับัผูู้้ที่่�ไม่สัวมหน้ากิากิอนามัยในที่่�

สัาธิารืณะ - คำตัอบั เที่็จ เป็นตั้น

ผู้ลกิารืสัำรืวจในสัปัดาห์แรืกิ มผูู่้ต้ัอบั 3,306 ตัวัอย่าง ผูู้้หญงิมากิกิว่าผูู้ช้าย โดยอายุเฉล่�ย 41 ป ีและม ่

กิารืศ้กิษารืะดับัปรืิญญาตัรื่ อาช่พหลากิหลาย มากิสุัดคือ ขึ้้ารืาชกิารื / พนักิงานขึ้องรืัฐ และจังหวัดที่่�ตัอบั

มากิที่่�สัุดคือ กิรืุงเที่พฯ 
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ผู้ลกิารืวเิครืาะหเ์บัื�องต้ัน พบัว่า ความสัามารืถูในกิารืแยกิขึ้า่วจรืงิ/เที่จ็ มค่วามหลากิหลาย และพบัวา่ 

ผูู้้ตัอบัที่่�เขึ้้าใจสัารืถููกิตั้อง จะไม่แชรื์ขึ้้อมูลเที่็จด้วย ม่พฤตัิกิรืรืมกิารืตัรืวจสัอบัจากิแหล่งตั่าง ๆ และม่กิารื

ปฏิิบััตัิตัามขึ้้อความ รืวมที่ั�งม่พฤตัิกิรืรืมกิารืแชรื์ขึ้้อความที่่�เป็นเที่็จ

นายแพทัย์วิโรุจิน์ ตัั�งขึ้้อสัังเกิตัว่า ผูู้้ตัอบัแบับัสัอบัถูามสั่วนใหญ่เป็นกิลุ่มที่่�จบักิารืศ้กิษารืะดับั 

ปริืญญาตัรื่ อยู่ในกิรืุงเที่พฯ ปรืะชากิรืยังขึ้าดความหลากิหลาย น่�คือ ขึ้้อจำกิัดกิารืสัำรืวจแบับัออนไลน์ ซึ่้�ง

ไมส่ัามารืถูเขึ้า้ถูง้กิลุม่คนจำนวนมากิ โดยเฉพาะกิลุม่ที่่�อยูไ่กิลจากิศนูยก์ิลาง และยงัเข้ึ้าถูง้แพลตัฟอรืม์ดจิทิี่ลั

ไม่ได้มากินักิ อาจจะตั้องขึ้อให้ เครืือขึ้่ายโคแฟค นักิวิชากิารืตั่างจังหวัด และเครืือขึ้่าย สัสัสั. เพื�อกิรืะจาย

แบับัสัอบัถูามไปยังกิลุ่มตั่าง ๆ มากิขึ้้�น หวังว่า เมื�อเสัรื็จโครืงกิารื จะพบัสัาเหตัุ และวิธิ่กิารืเสัรืิมศักิยภาพ

ปรืะชาชน สัามารืถูนำไปใช้เป็นนโยบัายสัื�อ รืณรืงค์กิับัปรืะชาชนตั่อไป 

นอกิจากิน่� นายแพทัย์วิโรุจิน์ คาดหวังว่า หากิวิธิ่กิารืได้ผู้ล จะพัฒนาเป็นเครืื�องมือที่ำงานส่ังเสัริืม

กิารืรืู้เที่่าที่ันขึ้้อมูล (กิารืรืับัรืู้ขึ้้อมูลเกิ่�ยวกิับักิารืดูแลสัุขึ้ภาพ กิารืใช้ผู้ลิตัภัณฑ์์เสัรืิมในโรืคไม่ตัิดตั่อ) ในผูู้้ป่วย

โรืคไม่ตัิดตั่อเรืื�อรืัง (NCDs) ตั่อไป

สำ�รวจิองค์ำคำว�มูรูด้้ิ�นำข้่�วลวง ข้้อมููลบัิดิเบั่อนำ 
ข้้อมููลผู้ดิิพึ่ล�ดิ กัรณ์้ศ่กัษ�ด้ิ�นำสุข้ภิ�พึ่ข้องไทัยุ 

งานวจัิิยเชิีงสำรุวจิ เรุื�อุง “การุสำรุวจิอุงคิค์ิวามรุ้�ด�านขา่วลวง ข�อุมล้บัดิเบัอืุน และข�อุมล้ผดิพลาด 

และกรุณ์ศีกึษาด�านสขุภิาพขอุงไทัย” แบ่ังการุนำเสนอุอุอุกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรุก คิอืุการุสำรุวจิอุงค์ิคิวามรุ้� 

ด�านข่าวลวง ข�อุม้ลบิัดเบืัอุน และข�อุม้ลผิดพลาดในตั้่างปรุะเทัศ และส่วนทีั�สอุงคืิอุ กรุณี์ศึกษาปรุะเด็น

ข่าวลวง ข�อุม้ลบัิดเบัือุน และข�อุม้ลผิดพลาด ด�านสุขภิาพขอุงปรุะเทัศไทัย 

ในส่วนแรุก นักวิจัิยปรุะมวลผลการุศึกษาและบัทัวิเคิรุาะห์เกี�ยวกับัการุแพรุ่กรุะจิายข่าวลวง 

(Fake News) ข�อุม้ลผิดพลาด (Misinformation) และข�อุม้ลบิัดเบืัอุน (Disinformation) รุวมถึงผ้�มี

สว่นได�ส่วนเสียและแนวทัางการุจัิดการุกับัการุแพรุ่กรุะจิายข่าวลวง ข�อุมล้ผิดพลาด และข�อุมล้บิัดเบืัอุน

ในตั้่างปรุะเทัศ เพื�อุนำเสนอุภิาพรุวมเกี�ยวกับัอุงค์ิคิวามรุ้�และกรุณ์ีศึกษาทัี�มีอุย้่ โดยใชี�รุะเบัียบัวิธีวิจิัย

เชีิงคิุณ์ภิาพด�วยการุวิเคิรุาะห์เอุกสารุทัี�ได�จิากการุสืบัคิ�นจิากคิำสำคิัญ ได�แก่ งานวิจิัย บัทัคิวามวิชีาการุ 

ผลการุสำรุวจิ รุายงานขอุงหน่วยงานต่ั้างๆ และการุรุายงานขอุงสื�อุมวลชีน ในช่ีวงปี พ.ศ. 2557 ถึง 

พ.ศ. 2562 เป็นหลัก 

สว่นทีั�สอุง เปน็การุศกึษานำรุอุ่ง (Pilot Studies) เพื�อุสะทั�อุนให�เหน็ภิม้ทิัศันโ์ดยรุวมขอุงขา่วลวง 

ข�อุมล้บัดิเบัอืุน และข�อุมล้ผดิพลาดด�านสขุภิาพ 5 กรุณ์ศีกึษาในปรุะเทัศไทัย คิอืุ โคิวดิ-19 กญัชีารุกัษา

มะเร็ุง ผลิตั้ภิณั์ฑูล์ดคิวามอุ�วน ผลิตั้ภิณั์ฑ์ูผวิขาว และผลิตั้ภิณั์ฑูเ์พิ�มสมรุรุถภิาพทัางเพศ โดยใชี�รุะเบีัยบั

วิธีวิจิัยแบับัผสม (Mixed Methods) คิือุ การุวิเคิรุาะห์แก่นสารุและวาทักรุรุมผ่านกรุอุบัการุวิเคิรุาะห์ 

การุวิเคิรุาะห์เคิรุือุข่ายผ่านเคิรุื�อุงมือุ Social Listening7 การุสนทันากลุ่ม และการุสัมภิาษณ์์
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ดรุ.พรุรุษาสิรุิ กุหลาบั คิณ์ะนิเทัศศาสตั้รุ์ 

จิุฬาลงกรุณ์์มหาวิทัยาลัย นำเสันองานว่า งานวิจัย 

เรืื�อง กัารสิำรวจิองค์ความูรู้ดิ้านข้่าวลวง ข้้อมููล 

บิดิเบ่อน และข้้อมููลผิิดิพลาดิ และกัรณีศึึกัษาด้ิาน 

สิุข้ภัาพข้องไทัย องค์ความูรู้จิากัต่ัางป็ระเทัศึ น่� 

เป็นงานวิจัยเชิงสัำรืวจ เพื�อรืวบัรืวมปรืากิฏิกิารืณ์ 

ขึ้่าวลวง หรืือภาพกิว้างในแวดวงนักิวิชากิารืและ 

สัื�อมวลชน ที่่�กิล่าวถู้งปรืะเด็นขึ้่าวลวง โดยใช้คำ 

สัำคัญในกิารืค้นข้ึ้อมูล 3 คำ คือ ขึ้่าวลวง (Fake 

News) ขึ้้อมูลบัิดเบืัอน (Disinformation) และ 

ขึ้้อมูลผู้ิดพลาด (Misinformation) โดยเลือกิงาน 

เอกิสัารือ้างอิงเป็นหลักิ เช่น บัที่ความวิชากิารื งาน

วิจัย ผู้ลสัำรืวจและรืายงานขึ้องหน่วยงานตั่างๆ 

เป็นตั้น ในช่วงเวลา 5 ปี คือ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 

2562 

ข�อุถกเถียงเกี�ยวกับัแนวคิิดและการุนิยาม 

ข่าวลวง ข�อุม้ลผิดพลาด และข�อุม้ลบิัดเบืัอุน นักิวิชากิารืเสันอให้ใช้คำว่า “ข�อุม้ลบิัดเบืัอุน (Disinfor- 

mation)” ซึ�งหมายถึง ข�อุม้ลทัี�จิงใจิทัำให�เกิดคิวามเข�าใจิผิดด�วยเจิตั้นาบัางปรุะการุ หรืือ 

“ข�อุม้ลผิดพลาด (Misinformation)” ซึ�งหมายถึงข�อุม้ลทีั�ไม่ถ้กตั้�อุง แตั้่ไม่ได�ถ้กสรุ�างขึ�นด�วยเจิตั้นา 

7 Social Listening คือกิารืกิวาด (Crawling) ขึ้้อมูลจากิ Social Networks ยอดนิยมตั่างๆ เข้ึ้าไว้ด้วยกิัน เพื�อ 

วิเครืาะห์ว่า Topic หรืือ Keyword ท่ี่�เรืาสันใจนั�น ม่กิารืถููกิพูดถู้ง (Mention) ใน Social Network ไหนบั้าง และ Social 

Account ไหนบัา้ง โดย Social Listening Tool ยงัสัามารืถูวเิครืาะหไ์ดว้า่ Post/Tweet นั�นๆ พดูถูง้ Topic หรือื Keyword 

ด้วยอารืมณ์ (Sentiment) แง่บัวกิ หรืือลบัอย่างไรืบั้าง https://www.martechthai.com/technology/what-is-social-

listening-tool/

ดิร.พึ่รรษ�สิร ิกัุหล�บั   
คณ์ะนิเทศูศู�สตั้ร ์จุุฬ�ลงกรณ์์ม่ห�วิทย�ลัย
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มุ่งรุ�าย เพื�อให้ครือบัคลุมกิารืนำเสันอเนื�อหาที่่�ที่ำให้เข้ึ้าใจผู้ิดในรืูปแบับัอื�นๆ และแสัดงถู้งความหลากิหลาย 

และซึ่ับัซ้ึ่อนขึ้องนิเวศขึ้้อมูลขึ้่าวสัารื ขึ้ณะที่่�คำว่า “ข่าวลวง” คิวรุใชี�เพื�อุหมายถึงเนื�อุหาทีั�ทัำให�เกิดคิวาม

เข�าใจิผิด ซึ�งมีรุ้ปแบับัการุนำเสนอุแบับังานวารุสารุศาสตั้ร์ุ และผ้�ผลิตั้หวังผลเชิีงอุุดมการุณ์์หรืุอุผล

ปรุะโยชีน์ทัางธุรุกิจิ

กลยุทัธการุสื�อุสารุ ขึ้้อมูลลวงสั่วนใหญ่จะม่ ลักัษณ์ะเนื้อหา แบับัคลิกิเบัตั คือพาดหัวอย่างหน้�ง 

เนื�อหาแบับัหน้�ง แนวทัางกัารสิื�อสิาร กิารืแต่ังข้ึ้อเท็ี่จจริืงบัางส่ัวน ขึ้้อมูลไม่สัอดคล้อง เลือกิความบัางส่ัวน 

ตััดแตั่ง ปลอมแปลง เสั่ยดสั่ล้อเล่ยน รืูปแบับัม่หลากิหลาย ที่ั�งที่่�เป็นม่ม หรืือภาพถู่ายหน้าจอ หรืือตัิด 

แฮชแท็ี่กิ ป็ระเด็ินและโครงเรื�อง เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบักิารืเมือง เป็นท่ี่�ถูกิเถู่ยงขึ้องสัาธิารืณะ แนวคิดที่างเลือกิท่ี่�ท้ี่าที่าย

กิรืะแสัหลักิ และสัร้ืางความบันัเทิี่ง-เร้ืาอารืมณ์ กัารจัิดิกัารกัารสิื�อสิารข้้อมููลบิดิเบือน พบัว่า มก่ิารืจัดกิารือย่าง 

เป็นรืะบับั ม่โครืงสัรื้างและเป็นเครืือขึ้่าย โดยม่กิองกิำลัง ม่กิารืเกิ็บัขึ้้อมูลและพฤตัิกิรืรืมกิารืใช้สัื�อขึ้องผูู้้ใช้ 

ใช้ผูู้้ม่อิที่ธิิพลช่วยกิรืะจาย ใช้สัื�อกิรืะแสัหลักิและสัื�อเล็กิที่่�เลือกิขึ้้างสัุดโตั่ง

บัุคิคิลทัี�เกี�ยวข�อุงกับัการุแพรุ่กรุะจิายข�อุม้ลลวง คือ กิลุ่มผู้ลปรืะโยชน์ สัถูาบัันกิารืเมือง สัื�อสัารื

มวลชน (สืั�อหลกัิ สัื�อเลก็ิ บัรืษิทัี่) ผูู้ม้อ่ทิี่ธิพิลที่างความคิดในโลกิออนไลน์ ปรืะชาชนที่ั�วไป (บัางคนไม่รืูว้า่เปน็

ความผู้ิด แตั่กิำลังปกิป้องสัิที่ธิิตััวเอง) และกิารืแพรื่โดยอัตัโนมัตัิด้วยเที่คโนโลย่เอง

ปัจิจิัยด�านสื�อุและเทัคิโนโลยี กิารืจัดอันดับัด้วยลิงกิ์ ด้วยไลก์ิ และกิารืเก็ิบัข้ึ้อมูลผูู้้ใช้ - เป็นกิารืหา

รืายได้จากิผูู้้ใช้ กิลไกิที่างเที่คโนโลย่ ซึ่้�งม่สัภาพแวดล้อมท่ี่�ที่ำให้ผูู้้รืับัสัารื รืับัแตั่ข้ึ้อมูลท่ี่�สัอดคล้องกิับัความ

ชอบัความเชื�อ และสั่งตั่อได้ง่าย ผูู้้ใช้ตัรืวจสัอบัน้อย และไม่คิดวิเครืาะห์มากิ

ปัจิจิยัทัางจิติั้วทิัยาและสงัคิมทัี�เอุื�อุต่ั้อุการุแพรุ่กรุะจิาย ได้แก่ิ พฤตกิัรรมูกัารใช้ัข้้อมูลูกับักัระบวนกัารคิดิ

กิารืปรืะมวลผู้ลที่่�ไมม่ป่รืะสิัที่ธิภิาพ กิารืใหค้วามสัำคญักิบััผูู้ส้ัง่สัารืที่่�ตันไวใ้จ กิรืะบัวนกิารืคดิที่่�เข้ึ้าขึ้า้งความคดิ 

ความเชื�อและปกิปอ้งอตััลกัิษณข์ึ้องตััวเอง กิารืไมค่ดิวา่ตันเองจะเปน็เหยื�อขึ้องข้ึ้อมลูบัดิเบืัอน บรบิทัทัางสิงัคมู

ทัี�มูีต่อกัระบวนกัารคิดิข้องป็ระชัาชัน ความเห็นไม่ลงรือยกิันเพรืาะแบั่งขึ้ั�วเห็นตั่างกิันไปแล้ว

ผ้�มีส่วนเกี�ยวข�อุง และแนวทัางการุจิัดการุแก�ไข ผูู้้มูีสิ่วนเกัี�ยวข้้อง ภาครืัฐ-กิฎหมายและกิารืกิำกิับั

ดูแล ผูู้้ให้บัริืกิารืแพลตัฟอร์ืม - กิารืกิำกิับัดูแลตััวเอง สัื�อมวลชนและภาคปรืะชาสัังคม ให้ความสัำคัญกิับั

กิารืตัรืวจสัอบัข้ึ้อเท็ี่จจริืง กิารืพัฒนาคุณภาพงานที่างวารืสัารืศาสัตัร์ื กิารืให้กิารืศ้กิษาด้านกิารืรืู้เท่ี่าทัี่น

สัื�อ และภาค่เครืือขึ้่าย ที่ำงานรื่วมมือกิันขึ้องทีุ่กิภาคสั่วน  สั่วน แนวทัางกัารจิัดิกัารกัารแพร่กัระจิายข้้อมููล

บดิิเบือน แบ่ังได้ 5 แนวที่าง 1) ใช้กิฎหมายกิำกัิบัดแูลเนื�อหา กิารืโฆษณา เช่น กิารืกิำกัิบัดแูล และกิารืออกิ

กิฎหมายใหม่ เป็นตั้น 2) ให้กิารืศ้กิษาด้านกิารืรืู้เท่ี่าทัี่นสัื�อ 3) ตัรืวจสัอบัข้ึ้อเท็ี่จจริืง 4) พัฒนาคุณภาพขึ้อง 

งานวารืสัารืศาสัตัร์ื 5) พัฒนาเที่คโนโลย่ที่่�ม่ความรัืบัผิู้ดชอบั เช่น รืะบับัแจ้งเตืัอน เพื�อให้ผูู้้ได้รืับัได้รืะวังตััว 

เป็นตั้น

สัุดที่้าย ดรุ. พรุรุษาสิรุิ ได้ให้ขึ้้อเสันอแนะเชิงนโยบัายในกิารืจัดกิารืกัิบักิารืแพรื่กิรืะจายขึ้องขึ้่าวลวง 

ขึ้้อมูลผู้ิดพลาด และขึ้้อมูลบัิดเบัือนจากิผู้ลกิารืศ้กิษาดังน่� 

1)  กิารืจะใช้กิฎหมายควบัคมุนั�น รืฐัควรืคำนง้สัทิี่ธิเิสัรืภ่าพกิารืเข้ึ้าถู้งข่ึ้าวสัารื และกิารืแสัดงความคดิเหน็ 

ขึ้องปรืะชาชน 

2)  ผูู้้ให้บัรืิกิารืแพลตัฟอรื์มออนไลน์นั�น ควรืสัรื้างวัฒนธิรืรืมดูแลตันเองให้เขึ้้มแข็ึ้ง พัฒนากิลไกิ

เที่คโนโลย่ลดกิารืกิรืะจายขึ้้อมูลขึ้่าวลวง เพื�อป้องกิันไม่ให้รืัฐเขึ้้มงวดเกิินไป

3)  แนวที่างกิารืตัรืวจสัอบัขึ้อ้เที่จ็จรืงิ ขึ้า่วลวงเป็นเสัมอืนยาแกิพ้ษิ ในขึ้ณะที่่�กิารืใหก้ิารืศก้ิษาดา้นกิารื
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รืู้เที่่าที่ันสัื�อเป็นเสัมือนกิารืสัรื้างภูมิคุ้มกิันรืะยะยาว ซึ่้�งตั้องเสัรืิมให้ปรืะชาชนเขึ้้าถู้งและใช้อย่างสัม�ำเสัมอ

4)  กิารืจัดกิารืกิารืแพร่ืกิรืะจายข้ึ้อมูลผิู้ดพลาด และข้ึ้อมูลบิัดเบืัอนอย่างมป่รืะสิัที่ธิภิาพ ควรืบูัรืณากิารื 

แนวที่างตั่าง ๆ และปรืะสัานทีุ่กิภาคสั่วน รืวมถู้งกิารืม่มาตัรืกิารืเย่ยวยาด้วย

5)  บัรืิบัที่ที่างสัังคมกิารืเมืองเป็นปัจจัยหน้�งท่ี่�กิำหนดว่า สัังคมนั�นให้ความสัำคัญกิับัแนวที่างจัดกิารื

แบับัใด และดว้ยวธิิใ่ดมากิกิวา่กินั เชน่ ปรืะเที่ศที่่�รืะบับัปรืะชาธิปิไตัยเขึ้ม้แขึ้ง็ ปรืะชาชนกิรืะตัอืรือืรืน้ กิเ็นน้

กิารืกิำกิับัดูแลโฆษณา และเสัรืิมความรืู้เที่่าทัี่นสัื�อ แต่ัถู้าเป็นปรืะเที่ศท่ี่�กิำลังพัฒนาปรืะชาธิิปไตัย กิ็จะเน้น

กิารืบัังคับัใช้กิฎหมายมากิกิว่า

วรุพจิน ์วงศก์จิิรุุง่เรุอืุง นกัวจิิยัอุสิรุะ ผูู้ว้จิยั

ในสั่วนที่่�สัองเกิ่�ยวกิับั กัรณีศึึกัษาข้่าวลวง ข้้อมููล

บิดิเบ่อน และข้้อมููลผิิดิพลาดิ ดิ้านสุิข้ภัาพใน

ป็ระเทัศึไทัย ได้นำเสันอวา่ ขึ้า่วลวงดา้นสัขุึ้ภาพไมใ่ช่

เรืื�องใหม่ แต่ัเมื�อม่สืั�อโซึ่เซึ่่ยลม่เด่ยเข้ึ้ามาเก่ิ�ยวข้ึ้อง 

จ้งที่ำให้คนม่แนวโน้มหันไปเชื�อขึ้้อมูลสัุขึ้ภาพจากิ

เพื�อน มากิกิว่าสัืบัค้นออนไลน์ นอกิจากิน่� ขึ้้อมูล

ด้านสุัขึ้ภาพที่่�ส่ังต่ัอที่างออนไลน์ มักิจะตััดที่อนให้ 

สัั�นลง ทัี่�งน่� กิารืรืับัขึ้้อมูลจ้งม่ความเสั่�ยงท่ี่�จะได้รืับั

ขึ้้อมูลบัิดเบัือน หรืือผู้ิดพลาดมากิขึ้้�น

ผูู้้วิจัยตัั�งคำถูามโดยดูลักิษณะปรืะเภที่ข้ึ้อมูล 

ใช้เที่คนิคอะไรืเล่าเรืื�อง  โดยกิารืวิเครืาะห์สัารืะ 

และวาที่กิรืรืม นอกิจากิน่� ยงัดเูรืื�องกิารืแพรืก่ิรืะจาย 

ว่าใครืเป็นผูู้้แพรื่ แพรื่ด้วยเครืื�องมืออะไรื ดูผู้ล 

กิรืะที่บั ว่าผูู้้รืับัสัารืตั่ความขึ้้อมูลอย่างไรื สัุดที่้าย 

ดูวิธิ่กิารืรืับัมือ โดยใช้ Zocial Eye8 กิารืเขึ้้าไปดู 

แพลตัฟอรืม์ดจิทัิี่ลเปดิ ท่ี่�ไดร้ืบััความนยิมอนัดบััตัน้ ๆ 

ในปรืะเที่ศไที่ย คอื เฟซึ่บัุ�กิ ที่วติัเตัอรื ์และอนิสัตัรืาแกิรืม สัว่นยทูี่บูั เปน็วดิโ่อฆษณาสันิคา้ และ ไลน ์ดจูากิ 

โอเพนแชที่ที่่�เข้ึ้าไปเป็นสัมาชิกิ โดยใช้กิรือบักิารืวิเครืาะห์ด้วย 3 หลักิ คือ 1) รืะดับัความจริืง 2) เจตันา 

หลอกิลวง 3) รืูปแบับัเชิงวารืสัารืศาสัตัรื์ 

วรพึ่จินำ ์วงศ์กิัจิรุง่เรอ่ง   
นักวิจัุยอิำสระ

8 ZOCIAL EYE เป็นเครืื�องมือวิเครืาะห์ข้ึ้อมูลโซึ่เช่ยล ด้วยกิารืใส่ัค่ย์เวิร์ืดเกิ่�ยวกัิบัเรืื�องที่่�เรืาอยากิรู้ืเข้ึ้าไปได้ 

ไม่จำกิัด นอกิจากิน่� ยังม่ขึ้้อด่อ่กิอย่างคือม่หน้าแสัดงผู้ลที่่�แปลงขึ้้อมูลที่ั�งหมดมาในรืูปแบับัที่่�เขึ้้าใจได้ง่าย ซึ่้�งใน ZOCIAL 

EYE ม่หน้าแสัดงผู้ลอยู่ 3 แบับัคือ Campaign View, Comparison View และ Trend View https://wisesight.com/

understand-data-means-by-zocial-eye/
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กรุณ์ีศึกษาในชี่วงโคิวิด-19 ภาพรืวมขึ้องปรืะชาชนเลือกิใช้แพลตัฟอร์ืมเฟซึ่บุั�กิในกิารืสั่งตั่อข่ึ้าวสัารื

มากิที่่�สัดุ สัว่นใหญม่ส่ัำนกัิขึ้า่วออนไลนเ์ปน็แหลง่ขึ้า่ว รืองลงมาเปน็ที่วติัเตัอรื ์ซึ่้�งสัว่นใหญเ่ปน็เนื�อหาแกิข้ึ้า่ว 

โดยผูู้้เล่นที่่�เป็นคนธิรืรืมดา เนื�อหาที่่�เผู้ยแพรื่ในสัื�อออนไลน์ มักิจะม่ลักิษณะหลากิหลาย ทัี่�งโฆษณาแฝ่งใน 

รืูปแบับัข่ึ้าว ขึ้้อมูลผู้ิดพลาด ขึ้้อมูลบัิดเบืัอน กิารืเสันอข่ึ้าวด้านเด่ยว และขึ้่าวลวง อย่างไรืก็ิตัาม ม่ความ

พยายามที่่�จะแก้ิขึ้่าวลวง แต่ัเมื�อดูผู้ลขึ้องกิารืแชร์ื พบัว่าม่จำนวนน้อยมากิโดยเปรื่ยบัเที่่ยบักัิบักิารืแชร์ืขึ้่าว

ลวงตั้นเรืื�อง ที่ั�งน่� ในทีุ่กิเนื�อหามักิม่แรืงจูงใจที่างกิารืเงิน หลังจากิปรืะชาชนได้รืับัข่ึ้าวสัารืจะเกิิดห้องแห่ง

เสั่ยงสัะที่้อน (Echo Chamber) ที่ั�งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกิับัเนื�อหา

กรุณ์ีศึกษากัญชีารุักษามะเรุ็ง พบักิารืแพรื่กิรืะจายจำนวนไม่มากิ ที่างเฟซึ่บัุ�กิมากิที่่�สัุด เนื�อหา 

ส่ัวนมากิจะสันบััสันนุว่า กิญัชารืกัิษามะเรืง็ได้ โดยแบ่ังออกิเป็นกิารืใช้ควบัคูก่ิบััแพที่ย์แผู้นปัจจุบััน และใช้กัิญชา 

รืักิษาอย่างเด่ยวเป็นที่างเลือกิ ม่หน่วยงานขึ้องสัาธิารืณสุัขึ้ออกิมาแก้ิขึ้่าว ว่ายังไม่ม่งานวิจัยรืองรัืบั ม่เพ่ยง

ขึ้อ้มลูยนืยนัวา่ กิญัชาสัามารืถูชว่ยแกิป้วดไดเ้ที่า่นั�น สัำหรืบััที่วติัเตัอรื ์ซึ่้�งเปน็คนธิรืรืมดา เนื�อหาไปในที่ศิที่าง

ที่่�วา่ ไมเ่ชื�อวา่กิญัชารืักิษามะเรืง็ได ้ตัอ้งกิารืกิารืศก้ิษาวิจยัอยา่งรือบัดา้น จะเหน็วา่ ขึ้อ้มลูที่่�สันบััสันุนกิญัชา

รืักิษามะเร็ืง ม่ไม่มากิ ที่ั�งน่� ขึ้้อมูลที่่�สันับัสันุน จะเลือกิเนื�อหาบัางส่ัวน โดยเฉพาะอย่างยิ�งเป็นกิารืสััมภาษณ์ 

ผูู้ท้ี่่�ปว่ยแลว้หาย หรือืออกิแบับักิารืเล่าเรืื�องที่่�ให้เหน็ปาฏิหิาริืยก์ิารืใช้กิญัชา อา้งผูู้เ้ช่�ยวชาญ อา้งสัถูติั ิเปน็ตัน้
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กรุณี์ศึกษาผลิตั้ภัิณ์ฑ์ูลดคิวามอุ�วน ขึ้้อมูลลดความอ้วนม่มากิ แพลตัฟอรื์มท่ี่�โดดเด่น คือ อินสัตัรืา

แกิรืม มก่ิารืพดูถูง้ยา อาหารืเสัรืมิ และผู้ลติัภณัฑ์ม์ากิกิวา่กิารืออกิกิำลงักิาย ผูู้เ้ผู้ยแพรืค่อืดารืา และมกัิจะตัดิ 

แฮชแท็ี่กิไปยังเพจที่่�ขึ้ายสิันค้านั�น ๆ เลย สัว่นใหญ่เป็นกิารือวดอ้างโฆษณาเกินิจริืง ซ้ึ่�งผิู้ดกิฎหมาย เพรืาะไม่ม่ 

หมายเลขึ้โฆษณาขึ้องขึ้ององคก์ิารือาหารืและยา (อย.) และเนื�อหาไปในที่ศิที่างที่่�ที่ำใหเ้ชื�อวา่ หากิใชต้ัามจะม่ 

รืูปลักิษณ์เหมือนดารืา ในเฟซึ่บัุ�กิผูู้้แพรื่จะเป็นเพจขึ้ายขึ้องนั�น ๆ เลย สัำหรืับัที่วิตัเตัอรื์ ผูู้้ใช้เป็นคนธิรืรืมดา 

และเนื�อหาเป็นไปในที่ิศที่างตัรืงขึ้้าม นั�นคือ เน้นกิารืออกิกิำลังกิาย เพื�อลดความอ้วนมากิกิว่าเน้นกิารืใช้

ผู้ลิตัภัณฑ์์ รืวมถู้งกิารืแฉคนขึ้ายที่่�ขึ้ายขึ้องหลอกิลวงด้วย กิารืนำเสันอเนื�อหา มักิใช้กิารืเขึ้่ยนเนื�อหาแบับั

วารืสัารืศาสัตัรื์ ใช้รืูปในคลังรืูป เนื�อหาปลอม เกิิดห้องเสั่ยงสัะที่้อนขึ้องผูู้้ชื�นชอบัเนื�อหาเด่ยวกิัน 

ผ้�รุับัสารุ (สัมภิาษณ์์และโฟกัสกรุุ�ป) : เชีื�อุ-ไม่เชีื�อุ แชีรุ์-ไม่แชีรุ์

งานศ้กิษาครัื�งน่� สััมภาษณ์ผูู้้รืับัสัารื 3 กิลุ่ม คือ กิลุ่มแรืกิ กิลุ่มอายุ 15-24 ปี ใช้เฟซึ่บุั�กิเป็นช่องที่าง 

กิารืรืบััขึ้อ้มลู ดแูหลง่ขึ้อ้มลู จากิเพื�อน คนรือบัตัวัที่่�ไว้ใจ เพื�อตัรืวจสัอบัความน่าเชื�อถูอื และดูจากิความสันใจ

สั่วนตััว ย�ำว่าเชื�อไม่เที่่ากิับัแชรื์ และจะแชรื์เพื�อเอาไว้อ่านเอง กิลุ่มที่่� 2 กิลุ่มอายุ 25-50 ปี ใช้เฟซึ่บัุ�กิเป็น

ช่องที่างกิารืรืับัขึ้้อมูลเช่นกัิน เชื�อถืูอสัื�ออาช่พ และตัรืวจสัอบัเพิ�มเตัิมด้วยกิูเกิิล จะเลือกิแชร์ืในมิตัิที่างสัังคม 

เชน่ แชรืเ์รืื�องบัรืจิาค แชรืป์ั�นกิรืะแสั และกิลุม่ 3 กิลุม่อาย ุ50 ปขีึ้้�นไป เปน็กิลุม่ที่่�รืบััขึ้อ้มลูจากิชอ่งที่างไลน์ 

ที่่�ส่ังตั่อมาจากิเพื�อน ญาตัิ จะใช้วิจารืณาญาณและปรืะสับักิารืณ์ในกิารืเชื�อหรืือไม่ และจะแชร์ืเพื�อแบั่งปัน

ปรืะโยชน์กิับัเพื�อน พบัว่า กิลุ่มอายุ 50 ปีขึ้้�นไป จะม่แนวโน้มเชื�อขึ้้อมูลลวงมากิกิว่ากิลุ่มอื�น ๆ

ข�อุเสนอุแนะ ผูู้้วิจัยปรืะมวลจากิกิารืสััมภาษณ์ผูู้้เช่�ยวชาญ ซึ่้�งม่ขึ้้อเสันอว่า 

1)  ควรืสัรืา้งวารืสัารืศาสัตัร์ืที่่�มค่ณุภาพ โดยจัดอบัรืมให้นกัิข่ึ้าวรืะดับัปฏิบิัติัักิารืเพิ�มจรืยิธิรืรืมวิชาชพ่ 

จดัตัั�งฝ่่ายตัรืวจความถูกูิตัอ้งขึ้องขึ้อ้มลู สัมาคมวชิาช่พตัอ้งที่ำงานกิบััแพลตัฟอรืม์มากิข้ึ้�น เพื�อเรืย่นรืูเ้ครืื�องมอื 

กิารืวิเครืาะห์เครืือข่ึ้าย และช่วยในกิารืค้นหาข้ึ้อมูลที่่�ม่ปัญหา สัุดท้ี่าย สัื�ออาช่พควรืเพิ�มบัที่บัาที่ในกิารืให้

ความรืู้ด้านสัุขึ้ภาพที่่�ถููกิตั้องและรือบัด้าน 

2)  เพิ�มภูมิคุ้มกัินรัืบัมือข่ึ้าวลวงให้กิับัปรืะชาชน โดยม่หลักิสูัตัรืให้เรื่ยนรืู้จุดอ่อนที่างจิตัวิที่ยา กิารืรืู้

เที่่าทัี่นสัื�อ และทัี่กิษะกิารืคิดเชิงวิพากิษ์ สัถูาบัันท่ี่�ม่ความเช่�ยวชาญ เช่น สัถูาบัันที่างกิารืแพที่ย์ หน่วยงาน

สัาธิารืณสุัขึ้ เป็นต้ัน ตั้องสัร้ืางความน่าเชื�อถืูอด้วยกิารืให้ข้ึ้อมูลท่ี่�ถููกิต้ัองกัิบัสัังคมมากิข้ึ้�น และออกิแบับักิารื

สัื�อสัารืใหม้ป่รืะสัทิี่ธิภิาพมากิขึ้้�น สัอนกิารืใชเ้ที่คโนโลยท่ี่่�ชว่ยตัรืวจสัอบัขึ้อ้มลู อย่างเชน่ กิารืตัดิตัั�งโปรืแกิรืม

เสัรืิมช่วยตัรืวจสัอบัขึ้้อมูล และเตัือนให้ผูู้้รืับัสัารืม่วิจารืณญาณมากิขึ้้�น หรืือกิารืสัรื้างลายน�ำให้กิับั

3)  แพลตัฟอร์ืมกิับักิารืรัืบัมือขึ้่าวลวง ควรืลดความเร็ืวขึ้องกิารืส่ังตั่อข้ึ้อมูลท่ี่�ม่ปัญหา ตััดท่ี่อน�ำเล่�ยง

ขึ้องผูู้้ผู้ลิตัขึ้้อมูลบิัดเบัือนที่่�หวังปรืะโยชน์ที่างกิารืเงิน ใช้เที่คโนโลย่ช่วยค้นข่ึ้าวลวงและนำขึ้้อมูลดังกิล่าว 

ออกิจากิรืะบับัโดยอัตัโนมัตั ิรืวมถูง้เปิดให้มค่นรืายงานหรือืติัดธิงข้ึ้อมูลที่่�คิดว่ามปั่ญหา และลดความลำเอย่ง

ในกิารืรืับัขึ้้อมูลที่างสัังคมด้วยฟังกิ์ชั�นกิารืปิดบัังยอดไลกิ์หรืือแชรื์

4)  กิฎหมายและกิารืกิำกิับัดูแล ควรืปรืับัข้ึ้อกิฎหมายท่ี่�ล้าหลังให้ทัี่นสัมัย เพิ�มโที่ษด้านกิารืโฆษณา

อาหารืและยาที่่�ผู้ิดกิฎหมายให้หนักิขึ้้�น บัังคับัใช้กิฎหมายกิับัแพลตัฟอรื์มให้ม่ปรืะสัิที่ธิิภาพมากิขึ้้�น บัังคับัให้

แพลตัฟอร์ืมตัอ้งเพิ�มมาตัรืกิารืตัรืวจสัอบัและจัดกิารืกัิบัข่ึ้าวลวงด้านสุัขึ้ภาพมากิขึ้้�น อย่างเช่น กิารืกิำหนดให้

แพลตัฟอรื์มตั้องม่บัรืรืณาธิิกิารืเนื�อหามากิขึ้้�น และออกิมาตัรืกิารืให้แพลตัฟอรื์มปรืับัเป้าหมายจากิกิารืแพรื่
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กิรืะจายเนื�อหาได้เรื็วในวงกิว้างเป็นกิารืตัรืวจสัอบัเนื�อหาที่่�อาจแพรื่กิรืะจายเกิินไป

อุ่านบัทัสรุุปผ้�บัรุิหารุได�ทัี�

https://docs.google.com/document/d/1GcLW2cNVK0zaaXlb3dhjy1Jsi68W9tsWGI-M_

wdEg9E/edit?usp=sharing 

อุ่านงานวิจิัยฉบัับัสมบั้รุณ์์ได�ทัี�

https://www.researchgate.net/publication/341793854_rayngankhorngkarsarwcxngkh-

khwamrudankhawlwng_khxmulbidbeuxn_laeakhxmulphidphlad_laeakrnisuksadansukhp-

haphkhxngthiy 

ชีิตั้พงษ์ กิตั้ตั้ินรุาดรุ ผ้�ชี่วยผ้�อุำนวยการุ 

สถาบััน Change Fusion ม้ลนิธิบั้รุณ์ะชีนบัทั 

แห่งปรุะเทัศไทัย อยากิลองนำเสันอวิธิ่กิารืใหม่ๆ 

ในกิารืเข้ึ้าถู้งและวิเครืาะห์ข้ึ้อมูลด้วยเครืื�องมือ 

ใหม่ ๆ ด้วย Social Listening เพื�อให้เข้ึ้าใจปัญหา 

เหน็ภาพรืวม รืปูแบับัขึ้องกิารืรืะบัาด เพื�อนำไปสัูก่ิารื

จดัที่ำขึ้อ้เสันอเชงินโยบัาย ขึ้อนำเสันอโจที่ยต์ัวัอยา่ง

เล็กิ ๆ ว่า เรืาจะหยุดยั�งกิารืรืะบัาดขึ้องข่ึ้าวลวงด้วย 

Super-Corrector ได้อย่างไรื 

วิธิ่กิารืที่ำงาน คือ เรืิ�มตั้นด้วยกิารืจำแนกิ

ปรืะเภที่ขึ้้อความท่ี่�พบัว่าอยู่ในหมวดอะไรื ซึ่้�งเรืาจัด

ออกิเป็น 4 หมวดหมู่ 

1) Super-spreader: ขึ้้อความแพรื่ขึ้่าวลวง 

ที่่�มาจากิแหล่งที่่� น่ า เชื� อ ถืูอ  หรืือม่ปฏิิสััมพันธ์ิ 

(engagement) > 30

2) Spreader: ขึ้้อความแพรื่ขึ้่าวลวงที่ั�วไป

3) Super-corrector: ขึ้้อความแก้ิข่ึ้าวลวง

ที่่�มาจากิแหล่งที่่�น่าเชื�อถูือ หรืือม่ปฏิิสััมพันธิ์ > 30

4) Corrector: ขึ้้อความแกิ้ขึ้่าวลวงที่ั�วไป

แล้วกิ็มาลงกิรืาฟ แนวนอนแสัดงวันที่่� แนวตัั�งเป็นจำนวน Engagement กิรืาฟโชว์ให้เห็นชัดเจน

ปรืะเด็นที่่�ศ้กิษาเป็นปรืะเด็นเกิ่�ยวกิับัโควิดที่ั�งหมด ได้แกิ่

- โควิด-19 เป็นอาวุธิช่วภาพ

- โควิด-19 สัามารืถูตัิดที่างจดหมายหรืือพัสัดุได้

- กิารืตัรืวจโควิด-19 ด้วยกิารืกิลั�นหายใจ 10 วินาที่่

- กิารืป้องกิันโควิด-19 ด้วยกิารืรืักิษาความชุ่มชื�นขึ้องลำคอ

ช้ติัพึ่งษ์ กิัตัติันำร�ดิร   
ผู้้�ชีว่ยผู้้�อำำ�นวยก�รสถ�บััน Change Fusion 
ม้่ลนิธิบ้ัรณ์ะชีนบัทแหง่ประเทศูไทย



บทท่� 9  สานเสวนานกัคิิดดิจิิทััล #1   |   107

- กิารืใสั่หน้ากิากิอนามัยที่ำให้เลือดเป็นกิรืด

- กิารืรืักิษาโควิด-19 ด้วยกิารืดื�มน�ำกิรืะเที่่ยมตั้ม

- กิารืรืักิษาโควิด-19 ด้วยกิารืฉ่ดสัเปรืย์เบัตัาด่น

- กิารืดื�มน�ำอุ่นเพื�อฆ่าเชื�อโควิด-19

ตั้ั�งคิำถามในการุวิเคิรุาะห์ว่า 1 คินทัั�วไปมีพฤตั้ิกรุรุมอุย่างไรุเมื�อุรัุบัข�อุคิวาม พบัว่า ถู้าเรืื�องไหน 

มก่ิารืรืะบัาดสูัง คนที่ั�วไปจะไมช่อบัแกิข้ึ้า่วลวง กิารืรืะบัาดสูังหมายถูง้ ม ่Super-spreader และ Spreader 

จำนวนขึ้้อความมากิ พบัว่า 4 ใน 8 เรืื�อง ม่ผูู้้แพรื่ค่อนขึ้้างมากิ พบัว่า Spreader ที่ั�วไปม่จำนวนมากิกิว่า 

Super-spreader มากิ แต่ั Corrector ม่น้อยกิว่า Super-corrector นั�นหมายความว่า ในช่วงท่ี่�ต้ันกิำเนิด 

ขึ้องขึ้่าวลวงรืะบัาดมากิ คนที่ั�วไปม่แนวโน้มที่่�จะกิรืะจายข่ึ้าวลวงที่่�ได้รืับัมา แตั่ไม่ค่อยจะเป็นผูู้้แกิ้ขึ้่าว เมื�อ 

ได้รืับัขึ้้อมูลใหม่ที่่�เป็นความจรืิง เรืาเรืิ�มเห็นรืูปแบับัขึ้องกิารืรืะบัาด

ถู้าเรืื�องไหนรืะบัาดน้อย (มักิจะเกิิดข้ึ้�นหลังเหตัุกิารืณ์นั�นแล้ว) คนทัี่�วไปจะช่วยแกิ้ข่ึ้าวลวงมากิ 3 ใน 

8 เรืื�อง ม่ผูู้้แพรื่ค่อนขึ้้างน้อย พบัว่า Corrector ม่จำนวนมากิกิว่า Super-corrector นั�นหมายความว่า 

ในเรืื�องที่่�ตั้นกิำเนิดขึ้องขึ้่าวลวงรืะบัาดในวงจำกิัด คนที่ั�วไปม่แนวโน้มพรื้อมที่่�จะเป็นผูู้้แกิ้ขึ้่าว 

สัถูานกิารืณ์น่�บัอกิว่า พฤตัิกิรืรืมขึ้องคนที่ั�ว ๆ ไปที่่�ใช้โซึ่เช่ยลม่เด่ย อาจจะไม่แน่นอน ดังนั�นจะพ้�งพา

ใหค้นที่ั�ว ๆ ไปแก้ิขึ้า่วลวงอาจจะไม่ได้ ขึ้้�นอยูกั่ิบัว่า เรืื�องนั�นรืะบัาดมากิ หรือืรืะบัาดน้อย ซ้ึ่�งไม่ควรืจะเป็นกิารื

ฝ่ากิความหวัง มอบัภารืะให้ปรืะชาชนที่ั�วไป น่าจะม่หน่วยงานที่่�ม่บัที่บัาที่แกิ้ขึ้่าวน่�โดยเฉพาะ

คิำถามทัี� 2 สื�อุ (Super-corrector) มีบัทับัาทัแค่ิไหนในเรุื�อุงข่าวลวง กิ็ย้อนไปขึ้้อมูลที่่�เกิ็บัมา 

เพื�อดูบัที่บัาที่ขึ้องเว็บัข่ึ้าวในฐานะที่่�เป็น Super-corrector พบัว่า Super-corrector ม่สััดส่ัวนท่ี่�จะอยู่บัน 

เว็บัขึ้่าวสัูง ซึ่้�งช่�ให้เห็นว่า องค์กิรืสัื�อม่บัที่บัาที่สัูงในกิารืเป็นผูู้้แกิ้ขึ้่าวลวง 
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คิำถามทัี� 3 สื�อุชี่วยยับัยั�งการุรุะบัาดขอุงข่าวลวงได�แคิ่ไหน อุย่างไรุ ดูรืายขึ้้อความ เรืิ�มจากิกิารื 

กิรืะจายขึ้องขึ้า่วลวง: โควดิ-19 เปน็อาวธุิชว่ภาพ พบักิารืรืะบัาดขึ้องขึ้อ้มลู 2 คลสััเตัอรืใ์หญ ่ๆ คลสััเตัอรืแ์รืกิ 

ม่ Super-corrector จำนวนมากิแกิ้ขึ้่าวพรื้อม ๆ กิัน จ้งหยุดรืะบัาด คลัสัเตัอรื์ท่ี่� 2 ม่ Super-corrector 

ในช่วงแรืกิ ๆ กิ็จรืิง แตั่ม่ Super-spreader ภายหลัง ที่ำให้กิารืรืะบัาดตั่อเนื�องออกิไปโดย Spreader ใน 

ขึ้้อความอื�น ๆ กิ็พบัว่าม่รูืปแบับัคล้าย ๆ กิัน คือม่กิารืรืะบัาดเป็นรืะลอกิ ๆ เมื�อม่ Super-corrector 

ตัั�งกิำแพงแกิ้ขึ้่าว ขึ้่าวกิ็จะหยุดไป กิ่อนจะกิลับัมาใหม่ 

ผู้ลกิารืวเิครืาะหข์ึ้า่วลวงเรืื�องโควดิ-19 ช่�ใหเ้หน็วา่ขึ้า่วลวงจะแพรืก่ิรืะจายนอ้ยลงเมื�อมอ่งคก์ิรืสัื�อและ

โซึ่เช่ยลม่เด่ยที่่�ม่ผูู้้ตัิดตัามมากิเป็นผูู้้แกิ้ขึ้่าวนั�นพรื้อม ๆ กิันที่ันที่่หลังพบั Super-spreader

อุ่านบัทัคิวามฉบัับัสมบั้รุณ์์ได�ทัี�

https://blog.cofact.org/fakenews-super-corrector/ 

คิุณ์ชีาญณ์รุงคิ์ วงศ์วิชัีย ผ้�อุำนวยการุฝ่่าย

วิจิัยและขับัเคิลื�อุนสังคิม สำนักงานกอุงทัุนพัฒนา

สื�อุปลอุดภิัยและสรุ�างสรุรุคิ์ ดูงานวิจัย ดูกิารืใช้

ปรืะโยชน์ตั่อ และสุัดที่้ายดูกิารืปรืะสัานกิารืใช้ตั่อ

ในเชิงนโยบัาย

งานวิจิัย – ม่จุดเด่นทัี่�งในแง่งานที่บัที่วน 

เอกิสัารื และรืะเบ่ัยบัวิธิว่จิยั ท่ี่�ที่ำให้กิารืนิยามต่ัาง ๆ 

เรืิ�มเข้ึ้าที่่�เข้ึ้าที่าง และเป็นไปในทิี่ศที่างเด่ยวกัิน ม่ 

ความเหน็วา่ งานศก้ิษาเปน็กิารืเรืิ�มตัน้เที่า่นั�น องคก์ิรื 

ทีุ่นตั่าง ๆ ต้ัองนำไปตัั�งคำถูามวจิยัในโอกิาสัต่ัอ ๆ ไป 

โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ในสั่วนขึ้องกิรืณ่ศ้กิษาที่่�เลือกิ

อย่างม่นัยสัำคัญและที่ันสัถูานกิารืณ์

การุใชี�ปรุะโยชีน์ - ขึ้อ้เสันอจากิกิารืวจิยั อาจ 

ตั้องลงรืายละเอ่ยดท่ี่�แหลมคมว่า ตั้องเป็นหน้าท่ี่� 

ขึ้องใครื และปฏิิบััตัิกิารือย่างไรืตั่อไป ตั้องม่กิารื 

จัดลำดับัความสัำคัญกิ่อนหลัง เพื�อนำสัู่กิารืแกิ้ไขึ้ 

ปัญหาอย่างจรืิงจัง และปรืะเด็นจรืิยธิรืรืมในวิชาช่พ

สัื�อไที่ย เป็นปรืะเด็นที่่�ตั้องที่บัที่วน

งานชิ�นน่� ถู้าเป็นงานสัำรืวจองค์ความรืู้  เป็นงานที่่�ด่มากิ แต่ัตั้องนำไปต่ัอยอด เพื�อเปิดมิตัิด้าน 

สัุขึ้ภาพให้เฉพาะเจาะจงในงานวิจัยรืะยะต่ัอไป ซ้ึ่�งต้ัองให้เกิิดกิลไกิในเชิงปฏิิบััติั  เกิิดความชัดเจนว่า 

อะไรืคอื หลกัิกิารืรืูเ้ท่ี่าที่นัสืั�อ สัารืสันเที่ศ และดิจทิี่ลั ซึ่้�งเรืาตัอ้งปลกูิฝ่งัและที่ำให้เป็นผู้ลรืวมที่ั�งกิารืปรืะสัาน 

ที่ำงานรื่วมกัิบัแพลตัฟอรื์ม เพรืาะรืะบับัขึ้องแพลตัฟอรื์มเป็นผูู้้แพรื่กิรืะจายเสั่ยเอง และกิารืเสัริืมสัรื้าง

ศักิยภาพให้กิับัคนรืุ่นใหม่ สัื�อมวลชน เพื�อลดปัญหาขึ้่าวลวงให้หมดไปจากิสัังคมไที่ย

ช้�ญณ์รงค์ำ วงศ์วิช้ยัุ   
ผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ยวิจัุยและขับัเคล่�อำนสังคม่ 
สำ�นักง�นกอำงทุนพัฒน�ส่�อำปลอำดิภัย
และสร��งสรรค์



เรุียบัเรุียงจิากเวทัีสานเสวนานักคิิดดิจิิทััล Digital Thinkers Forum คิรุั�งทัี� 9 เป็ิดิงานวิจิัย 

สิำรวจิองค์ความูรู้ข้้อมููลลวงดิ้านสิุข้ภัาพ กัารแพร่ระบาดิข้องไวรัสิข่้าวสิารกัับผิลกัระทับตั่อสิุข้ภัาวะ 

สิังคมูไทัย เมื�อุวันทัี� 13 พฤษภิาคิม พ.ศ. 2563 การุเสวนาอุอุนไลน์ผ่านโปรุแกรุม ZOOM จิัดโดย 

โคิแฟคิ ปรุะเทัศไทัย รุ่วมสนับัสนุนโดยสำนักงานกอุงทุันสนับัสนุนการุสรุ�างเสริุมสุขภิาพ (สสส.) ม้ลนิธิ

เฟรุดิชีเนามัน Center for Humanitarian Dialogue (HD) และสถาบััน Change Fusion
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กั�รคำุ้มูคำรอง
สิทัธิิพึ่ลเมูอ่งดิิจิิทััล 
กัับัคำว�มูปลอดิภัิยุ
ส�ธิ�รณ์ะในำยุุคำ
โรคำระบั�ดิ
กัรณ์้ศ่กัษ�กั�รออกัแบับั
แอปติัดิตั�มูตััว
ข้องเยุอรมูนัำและไทัยุ

#10
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เนำ่�องจิ�กัรัฐบั�ลทัั�วโลกัใช้้อำ�นำ�จิในำกั�รสอดิส่องพึ่ลเมู่อง และมู้คำว�มูคำ�ดิหวังว่�จิะ
ส�มู�รถึกั�รคำวบัคำุมูกั�รแพึ่รร่ะบั�ดิข้องโคำวิดิ 19 ได้ิด้ิวยุกั�รใช้้เทัคำโนำโลยุ้ดิิจิิทััล กั�ร
เปิดิประเด็ินำถึกัเถ้ึยุงเร่�องกั�รปกัป้องสิทัธิิพึ่ลเมู่องดิิจิิทััลกัับักั�รส�ธิ�รณ์ะสุข้ในำช้่วง
กั�รแพึ่รร่ะบั�ดิข้องโคำวิดิ 19 ว่�จิะส�มู�รถึสร�้งสมูดุิลระหว่�งกั�รเคำ�รพึ่สิทัธิิคำว�มู
เป็นำส่วนำตััวข้องพึ่ลเมูอ่ง และเพิึ่�มูศักัยุภิ�พึ่ด้ิ�นำส�ธิ�รณ์สุข้ จ่ิงนำ�่สนำใจิอยุ�่งยุิ�ง

รัฐบั�ลในำหล�ยุประเทัศ ข้อคำว�มูร่วมูมู่อประช้�ช้นำ ให้ใช้้แอปพึ่ลิเคำช้ั�นำติัดิตั�มูตััวเพ่ึ่�อ
เฝ้้�ระวังกั�รแพึ่รร่ะบั�ดิข้องเช้่�อโรคำ ท้ั�สิงคำโปร ์มู้กั�รใช้้แอปติัดิตั�มูตััวตัั�งแต่ัเริ�มูต้ันำ
กั�รแพึ่ร่ระบั�ดิ คำนำสิงคำโปร์ส่วนำใหญ่เห็นำคำุณ์ค่ำ�ข้องแอปดัิงกัล่�ว แต่ัมู้แค่ำ 1 ในำ 4 ท้ั�
ดิ�วนำโ์หลดิเพ่ึ่�อใช้แ้อป เนำ่�องจิ�กักัังวลในำเร่�องสิทัธิิคำว�มูเป็นำส่วนำตััว ข้ณ์ะเด้ิยุวกัันำ เมู่�อ
แอปติัดิตั�มูผูู้้สัมูผู้ัสโรคำเปิดิตััวในำเนำเธิอรแ์ลนำด์ิ ก็ัมู้กั�รวิพึ่�กัษ์วิจิ�รณ์์กัันำอยุ่�งมู�กั 
โดิยุเฉพึ่�ะผูู้เ้ช้้�ยุวช้�ญทั�งด้ิ�นำ ICT หรอ่ Watch Dog ในำประเด็ินำสิทัธิิส่วนำบุัคำคำล

กัรณ์้ศ่กัษ�ข้องประเทัศเยุอรมูนำ้และไทัยุ ท้ั�แลกัเปล้�ยุนำนำ้� ทัำ�ให้เกิัดิคำว�มูเข้้�ใจิ เห็นำ
แนำวทั�งแก้ัข้อ้กัังวลต่ั�ง ๆ และรว่มูเสนำอแนำะข้อ้ท้ั�ทั�ยุใหมู ่ๆ สำ�หรบัักั�รใช้เ้ทัคำโนำโลยุ้
ดิิจิิทััลในำด้ิ�นำส�ธิ�รณ์สุข้
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กัรณ์้แอปติัดิตั�มูตััวข้องเยุอรมูนัำ
รุฐับัาลเยรุมนี คิำนงึถงึการุปกป้อุงข�อุมล้ส่วนบุัคิคิลเป็นสำคัิญ ขณ์ะทีั�คินในสังคิมส่วนใหญ่ เชืี�อุมั�นว่า 

รุัฐบัาลทัำในสิ�งทัี�ดี สรุ�างคิวามปลอุดภิัย และปกป้อุงข�อุม้ลส่วนบัุคิคิลได� 

แอุปตั้ดิตั้ามนี� แม�จิะถ้กอุอุกแบับัให�ตั้�อุงลงทัะเบีัยนด�วยข�อุมล้สว่นตั้วั และแอุปตั้�อุงแชีรุก์ารุตั้ดิเชีื�อุ

ขอุงผ้�ใชี�แอุปกับัคินอืุ�น ทัี�ผ้�ใชี�แอุปติั้ดต่ั้อุด�วย ด�วยรุะบับัแจิ�งเตืั้อุนคินทัี�สมัผัสใกล�ชิีดกับัผ้�ปว่ยโรุคิโคิวิด-19 

ให�ไปตั้รุวจิโรุคิ แตั้แ่อุปจิะไมเ่ปดิเผยตั้วัตั้นขอุงผ้�ใชี� และจิะลบัข�อุมล้จิากโทัรุศพัทัเ์มื�อุเวลาผา่นไป 14 วนั

ประช้�ช้นำเช้่�อมูั�นำ รฐับั�ลสร�้งคำว�มูปลอดิภัิยุ
และปกัป้องข้้อมููลส่วนำบุัคำคำล

มารุิโอุ แบัรุนเดนเบัิรุ์ก สมาชีิกรุัฐสภิา 

ปรุะเทัศเยอุรุมัน โฆษกฝ่า่ยนโยบัายด�านเทัคิโนโลยี 

พรุรุคิ FDP  เล่าสัถูานกิารืณ์กิารืแพรื่รืะบัาดขึ้อง 

โควิด 19 ในเยอรืมันว่า รืัฐบัาลสัามารืถูควบัคุมได้ 

ไม่ม่กิารืล็อคดาวน์ทัี่�งปรืะเที่ศ ม่เพ่ยงกิารืล็อคดาวน์

ในรืะดับัภูมิภาค ซึ่้�งสัามารืถูควบัคุมได้ง่าย โดย 

ไม่ตั้องใช้แอปตัิดตัามตััว เนื�องจากิรืู้ว่าแตั่ละคนเป็น

ใครื มาจากิไหน และจะไปไหน อย่างไรืกิ็ตัาม กิารื

ควบัคุมกิารืแพร่ืรืะบัาดขึ้องโควิด 19 กิ็ไม่ใช่เรืื�อง

ง่าย รืัฐบัาลกิำลังพยายามหาที่างออกิใหม่ ๆ อยู่

ตัลอดเวลา

กิารืใช้แอปติัดตัามตััว ม่กิารืพัฒนาต่ัอไปอ่กิ

หลายรืุ่น เพรืาะรืัฐบัาลรืู้ว่าแอปยังไม่สัมบัูรืณ์ และ

แม้ว่านักิวิพากิษ์วิจารืณ์จะพูดถู้งแง่มุมในด้านลบั

ขึ้องแอปติัดตัามตััว แต่ักิ็ยังไม่ได้ขึ้้อมูลว่า ม่ใครืถูอน

กิารืติัดตัั�งแอปน่� รืัฐบัาลคำน้งถู้งกิารืปกิป้องข้ึ้อมูล

สั่วนบัุคคล และได้พูดคุยกิับัสัาธิารืณชนอยู่เสัมอ 

นอกิจากิน่� คนในสัังคมสั่วนใหญ่ ยังเชื�อว่ารืัฐบัาลกิำลังที่ำในสัิ�งที่่�ด่ เพื�อสัรื้างความปลอดภัยจากิโรืครืะบัาด 

และปกิป้องขึ้้อมูลสั่วนบัุคคลด้วย

ผู้มเป็นนักิเสัรื่ปรืะชาธิิปไตัย ซ้ึ่�งมองว่ามนุษย์ม่ความเห็นที่่�หลากิหลายเก่ิ�ยวกัิบัเสัรื่ภาพและสิัที่ธิิ

พลเมอืง กิารืที่่�จะใหแ้อปตัติัามตัวัที่่�สัามารืถูโรืมมิ�ง9 ที่ั�วสัหภาพยโุรืปคงเปน็ไปไดย้ากิ เพรืาะแตัล่ะรืฐัในยโุรืป

มค่วามคิดเห็นเก่ิ�ยวกัิบัปรืะชาธิปิไตัยที่่�แตักิต่ัางกัิน แต่ัเรืาก็ิสัรืา้งแอปติัดตัามตัวัในลักิษณะโอเพ่นซึ่อร์ืสั10 ใหม้่

ความโปรืง่ใสั และมก่ิารืปกิปอ้งขึ้อ้มลูสัว่นบัคุคล โดยพื�นฐานแลว้ ที่กุิคนกิเ็หน็ดว้ย และมองวา่แอปน่�ปรืะสับั

ความสัำเรื็จที่่เด่ยว แม้แตั่ผู้มซึ่้�งมาจากิฝ่่ายค้านกิ็ตัาม

มู�รโิอ แบัรนำเดินำเบิัรก์ั    
สม่�ชีกิรฐัสภ�ประเทศูเยอำรมั่น 
โฆษกฝ่่�ยนโยบั�ยดิ��นเทคโนโลยี พรรค FDP



บทท่� 10  สานเสวนานกัคิิดดิจิิทััล #1   |   113

คำำ�นำง่ถ่ึงคำว�มูเป็นำส่วนำตััว คำว�มูปลอดิภัิยุ และคำว�มูโปรง่ใส

ไมค์ิ คิอุสส์ รุอุงปรุะธานฝ่่ายคิวามสัมพันธ์ภิาคิรัุฐ บัรุิษัทั SAP เล่าถู้งกิารืพัฒนาแอปตัิดตัามตััวว่า 

รืฐับัาลเยอรืมันติัดต่ัอใหท้ี่ำแอปในลักิษณะโอเพ่นซึ่อรืส์ั ซึ่้�งไมเ่ปน็ปรืะโยชน์กิบัับัรืษิทัี่ซึ่อฟแวร์ืที่่�ตัอ้งที่ำธุิรืกิจิ

อย่าง SAP เลย เรืาได้รืวบัรืวมผูู้้คนมาศ้กิษาเอกิสัารื รืวบัรืวมความคิดเห็นขึ้องคนที่ำงานพัฒนาซึ่อฟแวรื์ 

รื่วมปรื้กิษาหารืือกัิบั Apple และ Google รืวมถู้งกิารืออกิแบับัที่างสัถูาปัตักิรืรืมด้วย โดยร่ืวมกัิบัดอยช์ 

เที่เลคอม (Deutsche Telekom) บัรืิษัที่โที่รืคมนาคมรืายใหญ่ขึ้องเยอรืมน่ เพื�อพัฒนาแอปตัิดตัามตััวน่�

แอปติัดตัามน่� ตั้�อุงลงทัะเบัียนก่อุน และตั้องแชร์ืกิารืติัดเชื�อขึ้องผูู้้ใช้แอป กิับัคนท่ี่�ผูู้้ใช้แอปติัดตั่อ 

ด้วย โดยรืะบับัจะแจ้งเตัือนคนที่่�สััมผู้ัสัใกิล้ชิดกัิบัผูู้้ป่วยโรืคโควิด-19 ให้ไปตัรืวจโรืค โดย แอุปจิะไม่เปิดเผย 

ตั้ัวตั้นขอุงผ้�ใชี� และจิะลบัข�อุม้ลจิากโทัรุศัพทั์เมื�อุเวลาผ่านไป 14 วัน นอกิจากิน่� ยังไปหารืือกิับั 

the Robert Koch Institute ใหม้ก่ิารืเชื�อมตัอ่ผู้า่นบัลทูี่ธูิ เพื�อวดัรืะยะขึ้องผูู้ใ้ชง้านแตัล่ะคนในรืะยะ 2 เมตัรื 

เป็นเวลา 15 นาที่่ด่หรืือไม่ ซึ่้�งยังไม่ม่กิารืตักิลงกิันในปรืะเด็นน่�

แอปติัดตัาม ยังเชืี�อุมต่ั้อุกับัรุะบับัปรุะกันสุขภิาพ เมื�อแอปแจ้งเตืัอนผูู้้ใช้ว่าม่ความเส่ั�ยงสูังที่่�จะ 

ตัิดรืะบับัปรืะกัินสัุขึ้ภาพ กิ็จะที่ำงานคู่ขึ้นานกัินไปด้วย แอปจะบัอกิว่าสัถูานบัรืิกิารืด้านกิารืพยาบัาลอยู่

ตัรืงไหนบ้ัางที่่�ใกิล้กิับัผูู้้ใช้แอป และผูู้้ใช้แอปก็ิจะไปใช้สัิที่ธิิ�ที่่�นั�น ซ้ึ่�งนับัว่าเป็นกิารืนำคนที่่�อาจจะติัดเชื�อเข้ึ้าสัู่ 

รืะบับักิารืตัรืวจสัอบัหาเชื�อได้อย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่ แต่ัอย่างไรืก็ิตัาม ผูู้้ใช้ก็ิตั้องคอยเปิดดูแอปด้วยว่าแอปได้แจ้ง

เตัือนอะไรืบั้าง

9 Roaming หรืือภาษาไที่ยอ่านว่า “โรืมมิ�ง” คือบัรืิกิารืที่่�เปิดให้โที่รืศัพที่์มือถูือเครืื�องนั�นๆ สัามารืถูใช้งานรัืบัคลื�น 

สัญัญาณนอกิเหนือจากิเครือืข่ึ้ายเดิมที่่�ใส่ัซึ่มิกิารืด์อยู ่เพรืาะในบัางสัถูานกิารืณ์หรือืบัางพื�นที่่� คลื�นความถู่�ขึ้องผูู้ใ้หบ้ัรืกิิารือาจ

เข้ึ้าไม่ถู้ง เพื�อไม่ให้กิารืใช้งานอินเที่อรื์เน็ตัตั้องสัะดุดหรืือขึ้าดตัอน จ้งตั้องม่กิารืสัลับัไปใช้คลื�นความถู่�อื�นนอกิเหนือจากิเดิม 

https://tips.thaiware.com/1281.html#:~:text=Roaming
10 Opensource หรืือเขึ้่ยนที่ับัศัพท์ี่เป็นคำไที่ยว่า “โอเพ่นซึ่อร์ืสั” คือ กิารืพัฒนาซึ่อฟต์ัแวร์ืโดยวางอยู่บันแนวคิดที่่�

อาศัยความรื่วมมือขึ้องนักิพัฒนาที่ั�วโลกิ เพื�อสัรื้างซึ่อฟตั์แวรื์ที่่�ด่กิว่า และเป็นสัิที่ธิิขึ้องทีุ่กิๆ คนรื่วมกิันอย่างแที่้จรืิง https://

www.thailibrary.in.th/2013/09/27/oss/
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เรืาพยายามที่ำใหค้ิวามเปน็สว่นตั้วัและคิวามปลอุดภิยัมมีากขึ�น โดยทัำให�ทักุอุยา่งมคีิวามโปรุง่ใส

ตัอนน่� กิำลังที่ดสัอบัเที่คโนโลย่บัลูทีู่ธิว่า ให้ผู้ลลัพธิ์ที่่�ถููกิตั้องในกิารืตัิดตัามรืะยะที่างไหม ซ้ึ่�งพบัว่าม่ความ

แม่นยำถู้ง 80% และสัิ�งน่� ช่วยให้เรืาสัรื้างสัูตัรืลดความเสั่�ยงท่ี่�ด่ข้ึ้�น แน่นอนว่ารืะบับัน่� ม่ความซึ่ับัซ้ึ่อนและ

ยากิจรืิง ๆ ดังนั�น เรืาตั้องใช้เวลาพอสัมควรืในกิารืพัฒนารืะบับัให้สัมบัูรืณ์มากิขึ้้�น

กัรณ์้แอปติัดิตั�มูตััวข้องไทัยุ
สำหรัุบัปรุะเทัศไทัย แอุปหมอุชีนะ จิะจัิดเก็บัข�อุม้ลการุเดินทัางขอุงปรุะชีาชีน เพื�อุให�ผ้�ใชี�งาน

สามารุถตั้รุวจิสอุบัและปรุะเมนิรุะดบััคิวามเสี�ยงในการุตั้ดิเชีื�อุโคิวดิ-19 จิากสถานทัี�ตั้า่ง ๆ ได�ด�วยตั้วัเอุง 

ขณ์ะทัี� แอุปไทัยชีนะ ใชี�ติั้ดตั้ามตั้วัปรุะชีาชีนทัี�จิะเข�าใชี�บัริุการุในห�างสรุรุพสินคิ�าหรุอืุรุ�านคิ�าตั้า่ง ๆ 

เพื�อุจิัดเก็บัข�อุม้ลผ่านการุเชี็คิอุินและเชี็คิเอุาทั์ด�วยคิิวอุารุ์โคิ�ด และเป็นแพลตั้ฟอุรุ์มทีั�ผ้�ใชี�ตั้�อุงสมัคิรุใจิ

เทั่านั�น

แอป “ไทัยุช้นำะ” คำวบัคำมุูผูู้ป้ระกัอบักั�รง่�ยุกัว่�คำวบัคำมุูประช้�ช้นำ

นพ. พลวรุรุธน์ วิท้ัรุกลชิีตั้ ผ้�ตั้รุวจิรุาชีการุ 

กรุะทัรุวงดิจิิทััลเพื�อุเศรุษฐกิจิและสังคิม เล่ากิรืณ่ 

กิารืใช้แอป “ไที่ยชนะ” เป็นแอปตัิดตัามตััวขึ้อง 

ปรืะเที่ศไที่ยว่า เป็นแพลตัฟอร์ืมท่ี่�ผูู้้ใช้ตั้องสัมัครืใจ 

และเกิ็บัขึ้้อมูลกิารืเขึ้้าใช้งานในพื�นที่่�สัาธิารืณะขึ้อง 

ปรืะชาชน ม่ความพยายามให้ปรืะชาชนรื่วมมือ 

กิับัแอป เพื�อติัดตัามตัำแหน่งท่ี่�ปรืะชาชนเข้ึ้าไปใช้ 

และให้รื้านลงที่ะเบั่ยนสัถูานที่่�ด้วยรืหัสั QR เวลา 

คนไปใช้บัรืกิิารืที่่�ไหน กิจ็ะให้ผูู้ใ้ช้บัรืกิิารืใช้สัมาร์ืตัโฟน 

ลงที่ะเบั่ยนในกิารืที่่�จะเช็คอินและเช็คเอ�ารื้านนั�น 

ซึ่้�งเป็นวิธิ่กิารืท่ี่�ง่ายๆ ปัจจุบัันม่คนกิว่า 35 ล้านคน 

รื่วมมือในแพลตัฟอร์ืมน่� และม่คนดาวน์โหลดแอป 

มากิกิว่า 8 แสันคนจนถู้งทีุ่กิวันน่�

แอปตัิดตัามน่� อาจจะเป็นสั่วนหน้�งในกิารืท่ี่� 

จะที่ำให้ปรืะเที่ศไที่ยผู่้านพ้นวิกิฤตัน่� และเรืาก็ิ 

สั่งเสัรืิมวิธิ่กิารืตั่อสัู้กิับัโรืครืะบัาดโดยกิารืไม่ใช้แอป 

ตัิดตัามด้วย อย่างเช่น กิารืสัวมหน้ากิากิอนามัย 

กิารืเว้นรืะยะห่างที่างสัังคม กิารืล้างมือ และกิารื 

หลก่ิเล่�ยงกิารืไปในที่่�ที่่�มผูู่้ค้นพลกุิพลา่น เรืาสันบััสันนุ 

ให้คนที่ำเช่นน่� และเรืากิ็บัังคับัให้กิิจกิรืรืมตั่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในสัถูานบัริืกิารืใช้วิธิ่กิารืดังกิล่าวขึ้้างตั้นด้วย 

เพรืาะเรืาไม่สัามารืถูควบัคุมผูู้้คนที่่�ไปใช้บัรืิกิารืได้ เรืาควบัคุมรื้านได้ง่ายกิว่า และม่ปรืะสัิที่ธิิภาพมากิกิว่า 

นำพึ่. พึ่ลวรรธินำ ์
วิทัรูกัลช้ติั    
ผู้้�ตั้รวจุร�ชีก�รกระทรวงดิิจิุทัล
เพ่�อำเศูรษฐกิจุและสังคม่
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คนที่่�ใช้บัรืิกิารื 

จากิแอป “ไที่ยชนะ” เรืาพบัว่า กิิจกิรืรืมในช่วิตัปรืะจำวันขึ้องคน ๆ หน้�ง จะสััมผู้ัสัใกิล้ชิดกิับัคน

ปรืะมาณ 300-400 คน เมื�อแกิะรือยและพยายามรืวบัรืวมสัถูานที่่� ซึ่้�งผูู้ค้นไปที่ำกิจิกิรืรืมตัา่ง ๆ เพื�อควบัคมุ

กิารืแพรืร่ืะบัาดขึ้องโรืค พบัวา่ แพลตัฟอรืม์น่� นา่จะเหมาะกิบััปรืะเที่ศไที่ย และเปน็สัว่นหน้�งกิารืกิารืควบัคมุ

กิารืแพร่ืรืะบัาดได้ อย่างไรืก็ิตัาม ปจัจุบันั (กิรืกิฎาคม พ.ศ. 2563) สัดัส่ัวนปรืะชาชนที่่�ใช้แอปปรืะมาณ 1 ใน 

3 ขึ้องจำนวนปรืะชากิรืทัี่�งหมด ซ้ึ่�งเป้าหมายขึ้องเรืา คือ ม่คนใช้ 2 ใน 3 ขึ้องปรืะชากิรื และเรืาสัามารืถู

ตัิดตัามคนได้ถู้ง 70% ในพื�นที่่�ที่่�ม่กิารืตัิดเชื�อ หรืือพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่กิารืแจ้งเตัือน ถู้าที่ำสัิ�งน่�ได้ กิารืควบัคุมกิารืแพรื่

รืะบัาดขึ้องไที่ยกิ็จะม่ปรืะสัิที่ธิิภาพมากิขึ้้�น

แอป “หมูอช้นำะ” ใช้ด้้ิวยุคำว�มูสมูคัำรใจิ 

ดรุ. นพ. นวนรุรุน ธรีุะอุมัพรุพันธ์ รุอุงคิณ์บัดี 

ฝ่่ายปฏิิบััตั้ิการุ คิณ์ะแพทัย์ศาสตั้รุ์ โรุงพยาบัาล 

รุามาธิบัดี มหาวิทัยาลัยมหิดล  ให้ความเห็นว่า 

กิารืท่ี่�ปรืะเที่ศไที่ยสัามารืถูควบัคุมกิารืแพรื่รืะบัาด 

ขึ้องโควิด 19  ได้ด่  เนื�องจากิความรื่วมมือขึ้อง

ปรืะชาชน อย่างเช่น กิารืสัวมใส่ัหน้ากิากิอนามัย 

กิารืเว้นรืะยะห่างที่างสัังคม และบัุคลากิรืด้าน

สัาธิารืณสุัขึ้ ที่ำงานได้อย่างม่ปรืะสิัที่ธิิภาพใน 

กิารืติัดตัาม ที่ดสัอบั และกิารืกัิกิตััวผูู้้ตัิดเชื�อได้อย่าง

ที่ันที่่วงที่่ หัวใจสัำคัญไม่เกิ่�ยวกิับัแอปตัิดตัามตััว

นอกิจากิแอป "ไที่ยชนะ" แล้ว ยังม่แอป 

"หมอชนะ" ซึ่้�งเป็นแอปท่ี่�บัันท้ี่กิขึ้้อมูลกิารืเดินที่าง 

ขึ้องผูู้้ใช้งานด้วยเที่คโนโลย่ GPS และ Bluetooth 

รืว่มกิบัักิารืสัแกิน QR Code เพื�อเชก็ิอินตัามสัถูานท่ี่� 

ตั่าง ๆ ที่ำให้กิารืบัันท้ี่กิกิารืเดินที่างขึ้องผูู้้ใช้งาน

แม่นยำ แอปน่� ม่ลักิษณะคล้าย ๆ กิับัแอปที่่�ใช้ใน

เยอรืมน่ อย่างไรืก็ิตัาม แนวคิดในตัอนสัรื้างแอปน่� 

ได้ม่กิารืวางแผู้นว่าจะดำเนินกิารืโดยใช้โค้ด QR ท่ี่�ม ่

รืหัสัสั่ เมื�อเขึ้้าไปในอาคารื หรืือเมื�อไปสัถูานท่ี่�ใด ตั้องแสัดง QR ขึ้องตััวเอง แต่ักิารืที่ำแบับัน่� สั่งผู้ลกิรืะที่บั 

ตั่อปรืะชาชนอย่างมากิ สัุดที่้ายกิ็ให้ปรืะชาชนใช้แอปด้วยความสัมัครืใจ ไม่ใช่ถููกิบัังคับัจากิรืัฐบัาล

นอกิจากิน่� กิารืใช้บัลูทีู่ธิ และ GPS ม่ปรืะสัิที่ธิิภาพค่อนขึ้้างจำกิัด เพรืาะปัญหาที่างด้านกิายภาพ 

และไม่สัามารืถูป้องกัินข้ึ้อมูลส่ัวนบุัคคลได้ แต่ัก็ิม่กิรืณ่หน้�งท่ี่�เห็นปรืะสิัที่ธิิภาพขึ้องกิารืติัดตัามตััวผูู้้ตัิดเชื�อ 

ที่่�เป็นชาวต่ัางชาติัที่่�จังหวัดรืะยอง โดยกิารืใช้แอป “หมอชนะ” แอปน่� ใช้ GPS รืะบุัผูู้้ที่่�ตัิดเชื�อคนนั�นว่า 

ไปไหนมาบั้าง และสัามารืถูที่ำได้ในกิรือบัเวลาที่่�กิำหนด จ้งที่ำให้คนหายกิังวลเกิ่�ยวกิับักิารืใช้แอปน่�

ดิร. นำพึ่. นำวนำรรนำ 
ธ้ิระอัมูพึ่รพัึ่นำธ์ิ    
รอำงคณ์บัดีิฝ่่�ยปฏิิบััติั้ก�ร คณ์ะแพทย์ศู�สตั้ร ์
โรงพย�บั�ลร�ม่�ธิบัดีิ ม่ห�วิทย�ลัยม่หดิิล
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กั�รปกัป้องข้้อมููลส่วนำบุัคำคำลทัำ�ได้ิด้ิแค่ำไหนำ

อุาทิัตั้ย์ สุรุิยะวงศ์กุล ผ้�ปรุะสานงาน 

เคิรุือุข่ายพลเมือุงเน็ตั้ มองว่ากิารืปรืะเมินแอป 

ตัิดตัามตััว คือกิารืปรืะเมินกิารืดำเนินกิารืท่ี่�อยู่เบืั�อง

หลงัแอปตัอ่กิารืตัอบัสันองตัอ่โรืครืะบัาด โดยไมต่ัอ้ง

กิงัวลวา่นโยบัายความเปน็สัว่นตัวัคอือะไรื หรือืในแง่

ขึ้องความมป่รืะสิัที่ธิภิาพหรือืความถูกูิต้ัองมม่ากินอ้ย

แคไ่หน แต่ักิารืปรืะเมินนั�น ควรืจะต้ัองดูดว้ยว่าเรืาม่

ช่วิตัที่่�ด่ขึ้้�นไหม

กิรืณ่แอป “หมอชนะ” ที่่� ใช้ตัิดตัามตััว 

ผูู้้ตัิดเชื�อท่ี่�รืะยอง แอปน่� สั่งกิารืแจ้งเตัือนคนถู้ง 10 

คน ซ้ึ่�งเป็นผูู้้ที่่�อยู่บัริืเวณห้าง ที่่�ผูู้้ตัิดเชื�อไปเดินอยู ่

อย่างน้อยกิรืณ่น่� ไม่ได้พูดถู้งความเป็นสั่วนตััว และ

พบัว่าแอปน่� สัามารืถูที่ำงานได้ด่รืะดับัหน้�ง สั่วน

คำถูามที่่�ม่ต่ัอแอป “ไที่ยชนะ” คือ กิารืส่ังกิารื

แจ้งเตัือนใด ๆ ในเวลาปกิตัิได้หรืือไม่ กิรืณ่น่�เป็น

สัถูานกิารืณ์โรืครืะบัาด ไม่ใช่สัถูานกิารืณ์ปกิตัิ เรืา

อยู่ในภาวะฉุกิเฉิน ดังนั�น กิารืตัรืวจสัอบัและถู่วงดุลอำนาจบัางส่ัวนจ้งถููกิรืะงับั แตั่สัิ�งน่�จะไม่คงอยู่ตัลอดไป 

เรืาเขึ้้าใจถู้งความจำเป็นด้านน่� ดังนั�น จ้งเป็นเรืื�องปกิตัิที่่�จะรืักิษาอำนาจปรืะเภที่น่� ไว้กิับัผูู้้ม่อำนาจ 

แตั่คำถูามม่อยู่ว่า สัิ�งท่ี่�เรืาควรืจ่ายในกิารืน่� จะถููกิกิว่าสิั�งท่ี่�เรืาจะได้รืับัหรืือไม่ ถู้าเรืาจ่ายแพงกิว่า 

เรืาก็ิไมค่วรืจา่ย เมื�อเรืาพูดถูง้กิารืปรืะเมนิกิารืปกิปอ้งข้ึ้อมลูสัว่นบัคุคล เรืาควรืกิลบััมาคดิคำถูามในลกัิษณะน่� 

กิารืปรืะเมินความเป็นสั่วนตััวเป็นสิั�งสัำคัญท่ี่�จะตั้องพูดคุยกิัน แตั่กิารืตัิดตัั�งแอป ท่ี่�อ้างว่าเป็น

ความสัมัครืใจ แตั่ในที่่�สัุดเป็นกิารืบัังคับั เพรืาะถู้าเรืาไม่สัแกินที่่�แอป “ไที่ยชนะ” หรืือ QR code เรืา 

อาจจะไม่ได้รืับัอนุญาตัให้ใช้บัรืิกิารืต่ัาง ๆ ในสัถูานท่ี่�นั�น ๆ และสุัดที่้ายตั้องตัิดตัั�งแอปเพื�อที่่�จะใช้บัรืิกิารืได้ 

คำถูามคือ เมื�อตั้องใช้บัรืิกิารืแอป กิารืปกิป้องขึ้้อมูลสั่วนบัุคคล รืัฐที่ำได้ด่เพ่ยงใด

แลกัเปล้�ยุนำคำว�มูคิำดิเหน็ำ

ผ้�ดำเนินรุายการุ ตัั�งคำถูามวา่ แอปติัดตัามตัวัขัึ้ดตัอ่แนวคดิความเปน็สัว่นตััวแบับัเสัรืน่ยิมหรือืไม่ และ

ภาคปรืะชาสัังคมจะเขึ้้าไปม่สั่วนรื่วมในกิารืออกิแบับัแอปตัิดตัามตััวได้อย่างไรื 

มารุิโอุ แบัรุนเดนเบัิรุ์ก แสัดงความเห็นว่า เรืาม่กิารืปรืะชุมคณะกิรืรืมกิารืทีุ่กิสััปดาห์ เพื�อไม่ให้กิารื

ใช้แอปที่ำอะไรื ผู้ิดพื�นฐานความเป็นเสัรื่นิยม ตัอนน่� เรืาต้ัองพิจารืณาว่าควรืจะรืวมศูนย์หรืือกิรืะจายศูนย์

ขึ้้อมูลสั่วนบัุคคล และผู้มพรื้อมท่ี่�จะพูดคุยกิับัทุี่กิคนเกิ่�ยวกิับัสัิที่ธิิความเป็นสั่วนตััว เพื�อแสัวงหาโอกิาสัท่ี่�ด่ 

เชน่กินั นอกิจากิน่� เรืาไมต่ัอ้งกิารืกิฎหมายสัำหรืบััแอปโดยเฉพาะ เพรืาะเรืาสัรืา้งแอปน่�ขึ้้�นมา บันแรืงกิดดนั 

และโดยพื�นฐานแล้ว เรืาจะสัรื้างความไว้วางใจรืะหว่างนักิกิารืเมืองและปรืะชาชนให้ด่ข้ึ้�น ปรืะชาชนม่สัิที่ธิิ� 

อ�ทิัตัยุ ์สุรยิุะวงศ์กัุล    
ผู้้�ประส�นง�นเครอ่ำข่�ยพลเม่่อำงเน็ตั้
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ที่่�จะไม่ถููกิตัิดตัามเป็นรืายบัุคคล นั�นคือสัิ�งที่่�เรืาตั้องจัดกิารื 

ปรุะเด็นคิำถาม การุใชี�แอุปตั้ิดตั้ามแอุปเดียวและใชี�ไปทัั�วโลกมีคิวามเป็นไปได�มากน�อุยแคิ่ไหน 

ผ้�เข�ารุว่มเสวนาส่วนใหญ่ เหน็ตัรืงกินัวา่ไมม่ค่วามจำเปน็ตัอ้งใชแ้อปตัดิตัามตัวัแอปเดย่วท่ี่�ใชไ้ปทัี่�วโลกิ 

เนื�องจากิบัรืิบัที่ขึ้องแตั่ละปรืะเที่ศแตักิตั่างกิัน จะเกิิดปัญหาว่า ใครืจะเป็นผูู้้เกิ็บัข้ึ้อมูลกิลาง และรืับัภารืะ

ค่าใช้จ่ายที่่�เกิิดขึ้้�น และความไว้วางใจในแอปติัดตัามตััวขึ้องปรืะชาชนในแต่ัละปรืะเที่ศ เนื�องจากิข้ึ้อมูลส่ัวน

บัุคคล และสัถูานที่่�ที่่�พวกิเขึ้าไปอาจจะถููกิบัรืิษัที่ซึ่อฟแวรื์ใหญ่ ๆ นำไปใช้ปรืะโยชน์ได้

ที่างออกิขึ้องกิารืควบัคมุกิารืแพร่ืรืะบัาดขึ้องโควดิ 19 ในรืะดบััโลกิ ตัอนน่� ควรืจะใช้พธิิส่ัารื (Protocol) 

ในกิารืแบั่งปันขึ้้อมูลรืะหว่างปรืะเที่ศ อย่างท่ี่�ไที่ยพยายามที่ำแบับัเด่ยวกิับัปรืะเที่ศอื�นๆ ท่ี่�เปิดปรืะเที่ศรืับั 

คนตั่างชาตัิเขึ้้า ที่ั�งที่ำธิุรืกิิจและที่่องเที่่�ยว ที่ำให้เกิิดกิารืแลกิเปล่�ยนขึ้้อมูลกิันเพื�อป้องกิันกิารืแพรื่รืะบัาด

ปรืะเด็นสัำคัญ คือความไว้วางใจท่ี่�ม่ต่ัอแอป ตัิดตัามตััวและรืัฐบัาลขึ้องแตั่ละปรืะเที่ศ นอกิจากิน่� 

กิารืกิรืะจายอำนาจ เปน็สัิ�งที่่�เรืาควรืคำนง้ในกิารืกิรืะที่ำสัิ�งน่� คดิวา่ที่กุิคนตัอ้งกิารืนวตัักิรืรืม เที่คโนโลย ่เพื�อ

รืับัมือกิับักิารืรืะบัาดครืั�งน่� ไม่ม่ใครืปฏิิเสัธิเครืื�องมือดิจิทัี่ล (Digital Tool) แตั่ว่าเรืาจะสัรื้างสัมดุลอย่างไรื 

รืะหว่างกิารืปกิป้องข้ึ้อมูลส่ัวนบุัคคลกัิบัสัาธิารืณะสุัขึ้ แล้วกิรืะบัวนกิารืสัร้ืางความไว้วางใจแก่ิกิันและกัิน 

เป็นสิั�งสัำคัญในทีุ่กิรืะดับั ควรืสัรื้างกิรืะบัวนกิารืให้เกิิดความไว้วางใจกิันและกิันรืะหว่างภาครืัฐกิับัภาค 

เอกิชน เพรืาะต้ัองอยู่กัิบักิารืรืะบัาดน่�ไปอ่กิรืะยะหน้�ง และสิัที่ธิิพลเมืองดิจิที่ัล (Digital Right) ควรืม ่

ความสัำคัญ และรืัฐบัาล หรืือทีุ่กิคน ควรืให้ความสันใจและตัรืะหนักิรื่วมกิัน

เรุียบัเรุียงจิากเวทัีสานเสวนานักคิิด 

ดิจิิทััล Digital Thinkers Forum คิรุั�งทัี� 10 

กัารคุ้มูครองสิิทัธิิพลเมู่องดิิจิิทััลกัับความู

ป็ลอดิภััยสิาธิารณะในยุคโรคระบาดิ กัรณี

ศึึกัษาแอป็ติัดิตัามูตััวข้องเยอรมูนีและไทัย

เมื�อุวันทัี� 22 กรุกฎ์าคิม พ.ศ. 2563 Hybrid 

Meeting ณ์ @ Clazy Café  รุถไฟฟ้า 

สนามเป้า และอุอุนไลน์ผ่านโปรุแกรุม Zoom 

จิัดโดย สำนักงานกอุงทุันสนับัสนุนการุสรุ�าง 

เสรุิมสุขภิาพ (สสส.) สถาบัันเพื�อุการุยุตั้ิธรุรุม 

แหง่ปรุะเทัศไทัย (TIJ) อุงคิก์ารุมหาชีน มล้นธิิ 

เฟรุดิชี เนามัน Center for Humanitarian 

Dialogue (HD) และสถาบันั Change Fusion
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