


คำำ�นำำ�

โคแฟค หรืือ COFACT (Collaborative Fact Checking) เกิิดข้ึ้�นมาด้วยแรืงบัันดาลใจจากิกิารื 

รืวมตััวขึ้องภาคปรืะชาสัังคมในไตั้หวัน ที่่�เชื�อเรืื�องพลังขึ้องภาคพลเมืองในกิารืรืับัมือกิับัด้านมืดขึ้องขึ้้อมูล

ขึ้่าวสัารื ด้วยกิารืเปิดพื�นที่่�กิลางให้ทีุ่กิฝ่่ายมาช่วยกิันค้นหาขึ้้อเที่็จจรืิง เพื�อไม่ให้ฝ่่ายใดฝ่่ายหน้�งเป็นเพ่ยง 

ผูู้้รืู้จรืิง เพรืาะบัางครืั�งขึ้้อเที่็จจรืิงอาจเปล่�ยนแปลงไปได้ตัามกิาลเวลาและเหตัุปัจจัย

ตั่อมาได้ม่กิารืปรืะสัานงานเพื�อสัรื้างความรื่วมมือ จนนำมาสัู่โคแฟค (ปรืะเที่ศไที่ย) ซ้ึ่�งม่กิารืใช้

เที่คโนโลย่ขึ้องภาคพลเมือง (Civic Tech) รื่วมกัิบังานเชิงขึ้่าวด้านวารืสัารืศาสัตัรื์ (Journalism) โดยม่กิอง 

บัรืรืณาธิิกิารืรื่วมที่ำงานกิับัอาสัาสัมัครืเพื�อกิรืองขึ้่าว และเปิดพื�นท่ี่�กิลางให้ทุี่กิคนรื่วมแลกิเปล่�ยน โตั้แย้ง 

ขึ้้อเที่็จจรืิง และแสัดงความเห็นรื่วมกิันได้ อ่กิที่ั�งยังม่ไลน์แชที่บัอที่ โปรืแกิรืมพูดคุยอัตัโนมัตัิ ที่่�เปิดให้ทีุ่กิคน

สั่งขึ้่าวมาให้ที่่มกิลั�นกิรือง กิ่อนจะเผู้ยแพรื่ผู้่านสัื�อสัังคมออนไลน์และสัื�อมวลชนอ่กิด้วย

ดว้ยความเชื�อมั�นในกิารืมส่่ัวนรืว่มขึ้องภาคพลเมือง จากิกิารืนำแอปพลิเคชั�นไลน ์แชที่บัอที่ และฐาน

ขึ้อ้มูลในเว็บัไซึ่ต์ั มาชว่ยตัรืวจสัอบัข้ึ้อเท็ี่จจริืง จง้ขึ้ยายงานไปสัูก่ิารืสัร้ืางชุมชนผูู้้ตัรืวจสัอบัข้ึ้อมูล ที่่�ไมไ่ด้เป็น

เพย่งชมุชนนกัิวชิากิารื หรือืนกัิขึ้บััเคลื�อนงานดา้นสัื�อสัารืมวลชนเที่า่นั�น หากิเป็นที่กุิคน ที่กุิเพศ ที่กุิวยัท่ี่�จะมา

ช่วยกิันตัรืวจสัอบัขึ้้อมูลขึ้่าวลวง และสั่งตั่อขึ้่าวจรืิงหรืือขึ้้อมูลที่่�ถููกิตั้องออกิสัู่สัังคมตั่อไป นวัตักิรืรืมโคแฟคน่� 

ถูือเป็นภารืกิิจกิารืปฏิิรืูปสัื�อในยุคดิจิที่ัล ที่่�กิลับัมาสัรื้างความเขึ้้มแขึ้็งในภาคพลเมืองอย่างแที่้จรืิง

พร้ือมกัิบักิารืพัฒนานวัตักิรืรืมโคแฟค โครืงกิารืฯ ได้ดำเนินกิารืจัดเวท่ี่เสัวนานักิคิดดิจิทัี่ล (Digital 

Thinkers Forum) เพื�อเป็นพื�นที่่�ถูกิเถู่ยงเชิงนโยบัายสัาธิารืณะ แลกิเปล่�ยนความคิดเห็น รืะดมสัมอง เพื�อ

พัฒนาแนวที่างกิารืกิำกิับัดูแลเที่คโนโลย่กิ้าวกิรืะโดด และกิารืพัฒนาท่ี่�ยั�งยืน ซ้ึ่�งกิารืจัดเวท่ี่ในแตั่ละครืั�ง ม่

เป้าหมายเพื�อให้ได้ขึ้้อเสันอแนะและแนวที่างด้านนโยบัายสัาธิารืณะในกิารืกิำกิับั หรืือรืูปธิรืรืมความสัำเรื็จ 

(Best Practice) ดา้นเที่คโนโลยดิ่จทิี่ลัและกิารืสัื�อสัารืเพื�อนำไปสัูแ่นวที่างกิารืพัฒนาอยา่งยั�งยนื และสัง่เสัรืมิ 

ความเขึ้้มแขึ้็งขึ้องพลเมืองในกิารืรืับัมือโลกิออนไลน์ 

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

พ.ศ. 2562 ถูง้เดือนมิถูนุายน พ.ศ. 2565 ในปรืะเด็นสัำคัญต่ัาง ๆ อาทิี่ เปิิดตัวัโคแฟค ทำไมความจริงิร่ิวมจึง

สำคัญ เม่�อตั้องริับม่อข่่าวสาริจริิง-ลวงด้วยข่้อมูลเปิิด เริาจะเข้่าถึึงริัฐบาลดิจิทัลได้อย่างไริ การิหัักล้างข้่อมูล

เท็จในยุคโควิด บทเรีิยนจากเอเชีีย จากข้่อมูลลวงสู่โลกเสม่อน แนวทางการิหัาความจริิงร่ิวม และสงคริาม

ข่า่วสาริผ่า่นหันา้จอ ส่�อจะธำริงเสริภีาพ ความจริงิ และสนัตัภิาพไดอ้ยา่งไริ ตัามสัถูานกิารืณแ์ละกิรืะแสัสังัคม 

สานเสวนานักคิดิดิจิทิัลั : สรุปุผลการุดำเนินงานการุจัิดเวทีัเสวนานักคิดิดิจิทิัลั เล่ม 2 น่� รืวบัรืวม

เนื�อหา ปรืะเด็นสัำคัญ และขึ้้อเสันอจากิกิารืเสัวนานักิคิดดิจิที่ัลครืั�งที่่� 11 ถู้งครืั�งที่่� 22 เพื�อนำไปเผู้ยแพรื่ 

ความรืู้ และใช้ปรืะโยชน์ในกิารืผู้ลักิดันเชิงนโยบัายตั่อไป

เชื�อมั�นในพลังขึ้องภาคพลเมือง

สัุภิญญา กิลางณรืงค์ ผูู้้รื่วมกิ่อตัั�งโคแฟค (ปรืะเที่ศไที่ย)

สัิงหาคม 2565



ส�รบััญ







บทท่� 11  สานเสวนานกัคิิดดิจิิทััล #1   |   11|   สานเสวนานกัคิิดดิจิิทััล #1  บทท่� 1110

ภููมิิทััศนำ์ส่�อเปล่ี่�ยนำแปลี่ง ทัำ�ให้้ผูู้้ใช้้ส่�อเป็นำทัั�งผูู้้ผู้ลิี่ตข่่�วส�รแลี่ะ
ส่งต่อข่่�วส�รไปให้้คำนำอ่�นำ เกิิดข้่อมูิลี่-ข่่�วส�รจำำ�นำวนำมิห้�ศ�ลี่ 
ผูู้้ส่งข่่�วส�รจำำ�นำวนำมิห้�ศ�ลี่ แล้ี่วก็ิเช้่�อมิโยงกัินำทัั�วโลี่กิดิจิำทััลี่ 
ดังนำั�นำ กิ�รพััฒนำ�ระบับัส่�อ ซึ่่�งเป็นำสิ�งแวดล้ี่อมิสำ�คัำญข่องกิ�ร
สร�้งสุข่ภู�พั แลี่ะสร�้งคำว�มิเข้่มิแข่ง็ในำภู�คำพัลี่เมิอ่ง รวมิถ่ึงกิ�ร
ส่บัค้ำนำข่อ้มูิลี่จำ�กิแห้ล่ี่งท่ั�นำ�่เช้่�อถ่ึอก่ิอนำเสมิอ จ่ำงเป็นำสิ�งจำำ�เป็นำเพ่ั�อ
ก่ิอให้เ้กิิดวัฒนำธรรมิกิ�รส่�อส�รให้มิข่่องสังคำมิ

ภู�ค่ำเคำร่อข่่�ยป้องกัินำข่่�วจำริงแลี่ะตรวจำสอบัข่่�วลี่วง เดินำห้นำ้�
ข่ย�ยง�นำนำวัตกิรรมิ “โคำแฟคำ” ในำกิ�รนำำ�แอปพัลิี่เคำช้ั�นำไลี่นำ ์
แช้ทับัอทั แลี่ะฐ�นำข่้อมูิลี่ในำเว็บัไซึ่ต์ มิ�ช้่วยตรวจำสอบัข่้อมูิลี่ว่� 
จำริงห้ร่อลี่วง แลี่ะกิ�รข่ย�ยง�นำจำ�กิกิ�รสร้�งแพัลี่ตฟอร์มิ
ออนำไลี่นำ์ ไปสู่กิ�รสร�้งชุ้มิช้นำเพ่ั�อกิ�รตรวจำสอบัข่้อเท็ัจำจำรงิ ถ่ึอ
เป็นำภู�รกิิจำกิ�รปฏิิรปูส่�อในำยุคำดิจิำทััลี่ ท่ั�กิลัี่บัมิ�สร�้งคำว�มิเข่ม้ิแข่ง็ 
ในำภู�คำพัลี่เมิอ่ง

เปิดตัวโคำแฟคำ 
“ทัำ�ไมิคำว�มิจำรงิรว่มิ
จ่ำงสำ�คัำญ” 

#11
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เปิดตัว “โคำแฟคำ”
ดรุ.สุปรุีชา บุุญญานนทั์ ผ้�จิัดการุกองทุัน 

สสส. กิล่าวตั้อนรืับั และเปิดตััว “โคแฟค” ว่า 

ที่ศวรืรืษท่ี่�ผู้่านมา ภูมิ ทัี่ศน์สัื�อเปล่�ยนแปลงไป 

อย่างมากิ หากิปรืะชาชนไม่เที่่าทัี่นสัื�อ กิ็ตั้องตักิ 

เป็นเหยื�อ หรืือสั่งตั่อข่ึ้าวปลอมโดยไม่รืู้ตััว จ้งจำเป็น 

ตั้องม่กิลไกิกิลาง เปิดพื�นที่่�ให้ทีุ่กิคนได้รื่วมแสัวงหา 

ขึ้้อเที่็จจรืิง ด้วยนวัตักิรืรืมโคแฟค (Cofact: Colla- 

borative Fact Checking) บันแพลตัฟอรืม์ออนไลน์ 

เพื�อให้ผูู้้ที่่�เกิ่�ยวขึ้้องสัามารืถูตัรืวจสัอบั ดูแลขึ้้อมูล

ขึ้า่วสัารื เพรืาะตัรืะหนกัิดว่า่ ไมส่ัามารืถูใหเ้จา้หนา้ที่่�

รืัฐควบัคุมเพ่ยงฝ่่ายเด่ยว

ทัี่�งน่� สัสัสั. ม่สั่วนในกิารืพัฒนารืะบับัสัื�อ ซ้ึ่�ง

เป็นสัิ�งแวดล้อมสัำคัญขึ้องกิารืสัร้ืางสุัขึ้ภาพและสังัคม 

เรืาเห็นด้วยและเป็นภาค่โคแฟค รื่วมกิับัองค์กิรื

ภาค่ตั่าง ๆ ให้เกิิดเป็น “ชุมชนโคแฟค” เพื�อสัรื้าง

พลเมืองดิจิทัี่ล ท่ี่�รืู้เที่่าทัี่นสัื�อ แสัวงหาขึ้้อเท็ี่จจรืิง

ปรืะเด็นสุัขึ้ภาวะ และสัร้ืางสังัคมปลอดภัยไปด้วยกัิน

ดรุ.ธนกรุ ศรุีสุขใส ผ้�จัิดการุกองทัุนพััฒนา

ส่�อปลอดภััยและสรุ�างสรุรุค์ิ  รื่วมกิล่าวเปิดตััว 

“โคแฟค” ว่า โลกิดิจิทัี่ลสัร้ืางผู้ลกิรืะที่บัทัี่�ง 2 ด้าน 

ดา้นที่่�เลวร้ืาย เช่นขึ้า่วปลอม ขึ้า่วลวง ขึ้อ้ความสัร้ืาง 

ความเกิล่ยดชัง กิารืกิลั�นแกิล้งรืังแกิฯลฯ จนที่ำให้

หลายคนต้ัองสูัญเสัย่อนาคตั ถููกิที่ำร้ืาย และด้านบัวกิ 

ซึ่้�งเป็นด้านท่ี่�สัรื้างโอกิาสั ให้กิับัคนท่ี่�มาสัรื้างสัรืรืค์

นวัตักิรืรืมสัื�อใหม่ ๆ แม้ว่าด้านที่่�เลวร้ืายจะม่มากิ 

แตั่กิ็เห็นพลเมืองที่่� เขึ้้มแขึ้็งมากิข้ึ้�นเช่นเด่ยวกิัน 

ในแพลตัฟอรื์มดิจิทัี่ลปัจจุบััน เรืาเห็นกิารืที่ำงาน 

ขึ้องพลเมืองท่ี่�กิรืะตัือรืือรื้นมากิ ๆ และเมื�อเห็นกิารื

ที่ำงานขึ้องภาค่โคแฟคแล้ว คาดว่าจะเพิ�มพลังมากิ

ขึ้้�นเรืื�อย ๆ เช่นกิัน 

กิองทุี่นพัฒนาสัื�อปลอดภัยและสัร้ืางสัรืรืค์ อาสัามาเติัมเต็ัมและร่ืวมขัึ้บัเคลื�อนโคแฟค เพื�อพัฒนา 

ให้เป็น Cooperative Fact Checking และ Cooperation of Digital Thinkers ด้วย และเชื�อมั�นว่า 

เครืือขึ้่ายพลเมืองที่่�ม่คุณภาพเหล่าน่� จะเติับัโตั แข็ึ้งแรืงขึ้้�นในภารืกิิจน่� ที่ั�งน่�  เพื�อสัรื้างสัื�อที่่�ปลอดภัย 

สัรื้างสัรืรืค์ และเป็นปรืะโยชน์ตั่อสัังคมโดยรืวม

ดร.สุปรช่้� บุัญญ�นำนำท์ั
ผู้้�จััดการกองทุุน สสส. 

ธ่รด� ศุภูะพังษ์์
ผู้้�แทุนองค์์กร Centre of Humanitarian 
Dialogue (HD)

ดร.ธนำกิร ศรสุ่ข่ใส  
ผู้้�จััดการกองทุุนพััฒนาส่�อปลอดภััย
และสร�างสรรค์์

เฟรเดอรกิิ ช้ปอร ์
หัวัหัน�าสำานักงานประเทุศไทุยและเมีียนม่ีา 
ม้ีลนิธิิฟรดีรชิ เนามัีน

ธีรุดา ศุภัะพังษ์์ ผ้�แทันองค์ิกรุ Centre of 

Humanitarian Dialogue (HD) กิล่าวเปิดตััว 

“โคแฟค” วา่ ขึ้ณะที่่� ขึ้อ้มูลข่ึ้าวสัารืเคลื�อนที่่�เร็ืวมากิ 

และม่พื�นท่ี่�ในกิารืรัืบัรู้ืท่ี่�หลากิหลาย แต่ัสัิ�งที่่�เรื่ยกิว่า

ความจรืิงสัำหรืับัคนหน้�งอาจจะไม่ใช่ความจรืิงขึ้อง

อ่กิคนหน้�ง ที่่�อยู่ในพื�นที่่�หรืือเห็นขึ้้อมูลในรืะยะเวลา

ที่่�ตั่างกิันกิ็ได้ หรืือเรืาอาจจะย้อนกิลับัไปคิดว่า เรืื�อง

ขึ้องความจรืิงในปัจจุบััน จะม่กิารืนิยามกิันอย่างไรื 

อะไรืคือขึ้้อเที่็จจรืิงท่ี่�เกิิดขึ้้�นในเชิงปรืะจักิษ์ อะไรืคือ 

ความจริืงท่ี่�มาจากิกิารืตั่ความตัามความเชื�อ และ

ความจรืงิเหลา่นั�น ที่ำใหเ้รืาอยูร่ืว่มกัินไดไ้หม จะเห็น

ว่า ความจรืิงม่หลายชุดมากิ แล้วเป็นไปได้ไหม ที่่�จะ

ตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิงเหล่าน่� 

โลกิดิจิที่ัล ที่ำให้วัฒนธิรืรืมกิารืสัื�อสัารืขึ้อง

มนุษย์เปล่�ยนไป แตั่ว่ากิารืเปล่�ยนแปลงน่� ที่ำให้ได้

เห็นความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เกิิดนวัตักิรืรืมใหม่ หรืือ

ค่านิยมใหม่หรืือไม่ แล้วจะอยู่รื่วมกิันได้อย่างสัันตัิ

ได้อย่างไรื และจะที่ำความเข้ึ้าใจปรืากิฏิกิารืณ์ตั่างๆ 

ได้อย่างไรื 

ดังนั�น HD ขึ้อสันับัสันุนให้เกิิดเวที่่กิารืแลกิ 

เปล่�ยน เพื�อที่ำความเขึ้า้ใจรืว่มกินั และขึ้อเขึ้า้รืว่มใน

เครืือข่ึ้ายโคแฟค เพรืาะหวังเป็นอย่างยิ�งว่ากิารืพูดคุย 

เวที่ส่ัานเสัวนา กิารืแลกิเปล่�ยนองคค์วามรืูแ้ละความ

คดิเห็น เก่ิ�ยวกัิบัความกัิงวลต่ัอสัถูานกิารืณ์ตัา่ง ๆ จะ

ถููกินำไปสู่ัจุดรื่วมที่างความคิดเพื�อหาที่างออกิขึ้อง

ปัญหาในที่่�สัุด

เฟรุเดอริุก ชปอร์ุ หัวัหัน�าสำนักงานปรุะเทัศ 

ไทัยและเมยีนมา่ มล้นธิฟิรุดีรุชิ เนามนั รืว่มเปิดตัวั 

“โคแฟค” ว่า มูลนิธิิฟรื่ดริืช เนามัน ปรืะเที่ศไที่ย 

ตัดัสันิใจรืว่มงานกิบััโคแฟค เพรืาะมลูนธิิฯิ มแ่นวคดิ

เสัรื่นิยม ที่ำงานเพื�อสั่งเสัรืิมเสัร่ืภาพหลายด้าน เช่น 

สัิที่ธิิมนุษยชน ปรืะชาธิิปไตัย ตัลาดเศรืษฐกิิจเสัรื ่

และเสัรื่ภาพในกิารืแสัดงความคิดเห็น

โคแฟค เป็นเครืื�องมือที่่�ด่  ในกิารืจัดให้ม่กิารืเสัวนาแบับัเปิด กิารืเสัวนาที่่�เป็นเหตัุเป็นผู้ล โดย

ปรืาศจากิความเกิล่ยดชัง รื่วมมือกิันแสัวงหาว่าความจรืิงคืออะไรื และความจรืิงสัุดที่้ายในแง่มุมที่่�แตักิต่ัาง 
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กิันเป็นอย่างไรื ดังจะเห็นได้จากิกิารืต่ัอสัู้กิับัโควิด-19 โคแฟคได้จัดหาข้ึ้อมูลท่ี่�เป็นเหตัุเป็นผู้ลให้แก่ิ

พลเมือง ในสัถูานกิารืณ์โควิด-19 กิารืถูกิเถู่ยงเก่ิ�ยวกัิบัโรืคปรืะจำถูิ�น และโรืครืะบัาด ที่่�ม่แง่มุมแตักิต่ัางกัิน 

ในแงข่ึ้องกิารืรัืกิษาและกิารืฉีด่วคัซึ่น่ปอ้งกินั ที่ำใหเ้กิดิกิารืตัรืวจสัอบัข้ึ้อเที่จ็จรืงิ (Fact Checking) ซ้ึ่�งโคแฟค 

ที่ำหนา้ที่่�นั�น หวงัวา่ โคแฟค จะกิลายเปน็ “ซึ่เูปอรืส์ัเปรืดเดอรื ์(Super Spreader) ขึ้องกิารืคน้หาความจรืงิ 

รื่วม” ให้แพรื่กิรืะจายไปที่ั�วสัังคมไที่ย

นำำ�ประเด็นำ: กิ�รเมิอ่งเร่�องข่่�วลี่วงรอบัโลี่กิ 
อาจิารุย์วศิน ป้�นทัอง คิณะรุัฐศาสตร์ุ 

มหัาวิทัยาลัยธรุรุมศาสตร์ุ  เรืิ�มตั้นอธิิบัายเขึ้้า 

ปรืะเด็นว่า  ในขึ้ณะน่�เรืากิำลังเผู้ชิญกิับักิารืแพรื่ 

รืะบัาดขึ้่าวลวงในพื�นที่่�สัื�อ ไม่ว่าจะเป็นสัื�อออนไลน์

และสัื�อออฟไลน์ ซึ่้�งเป็นปรืากิฏิกิารืณ์ที่่�เกิิดขึ้้�นใน 

รืะดับัโลกิ ทีุ่กิปรืะเที่ศตั่างเผู้ชิญกิับัปัญหาเหล่าน่� 

และแต่ัละปรืะเที่ศก็ิมแ่นวที่างรัืบัมือที่่�แตักิต่ัางกัินไป 

สัามารืถูแบ่ังข่ึ้าวลวงออกิเป็น 3 ลักิษณะ ได้แก่ิ 

1) ข่าวลวงเล่นกับุจิุดเปรุาะบุางของสังคิม แตั่ละ

สัังคมม่จุดเปรืาะบัางที่่�ตั่างกิัน ยกิตััวอย่าง อเมรืิกิา 

ม่จุดเปรืาะบัางเรืื�องสั่ผิู้ว เรืื�องชาตัิพันธิุ์เชื�อชาติั ใน 

ช่วงกิารืชุมนุม Black Lives Matter กิ็ม่กิารืแชรื์ 

ขึ้า่วปลอมในโซึ่เชย่ลมเ่ดย่ วา่กิลุม่ผูู้้ปรืะท้ี่วงพยายาม

ไปเผู้าโรืงพยาบัาล 2) ข่าวลวงยิ�งติดเทัรุนด์เทั่าไรุ 

กย็ิ�งเปน็จิรุงิมากข้�นเทัา่นั�น คอื มก่ิารืแชรืก์ินัมากิ ๆ 

มก่ิารืส่ังตัอ่ให้กินัเรืื�อย ๆ ขึ้า่วนั�น กิด็รูืาวจะเป็นเรืื�อง

จรืงิขึ้้�นมา อย่างเช่น ในช่วงโควิด 19 ที่่�ผู่้านมา  ในสัหรืาชอาณาจักิรืมก่ิารืแชร์ืข่ึ้าวออนไลน์ วา่มก่ิารืยกิกิำลัง

พลออกิมา เพื�อควบัคุมสัถูานกิารืณ์ในช่วงล็อคดาวน์ ที่ำให้กิองทัี่พตัอ้งออกิมาบัอกิว่า มาที่ำงานร่ืวมกัินหน่วย

งานสัาธิารืณสัุขึ้ 3) ข่าวลวง+แฟนคิลับุ=ลุกเป็นไฟ เมื�อขึ้่าวลวงเผู้ยแพรื่ไปยังกิลุ่มคนท่ี่�คล้อยตัามขึ้่าวนั�น 

เพรืาะสัอดคล้องกิับัความเชื�อขึ้องตันเอง กิ็จะกิลายเป็นไฟที่่�โหมกิรืะพือแพรื่กิรืะจายอย่างรืวดเรื็ว อย่างเช่น

ในอินเด่ย ม่กิารืแชรื์ว่ากิารืกิินมังสัวิรืัตัิช่วยแกิ้โควิดได้ ที่ำให้รื้านขึ้ายเนื�อสััตัว์ได้รืับัผู้ลกิรืะที่บั เพรืาะคนเชื�อ 

จ้งไม่ไปซึ่ื�อเนื�อ

วิธิ่กิารืรืับัมือขึ้่าวลวง คือ 1) การุสรุ�างมาตรุการุทัางกฎหัมาย (Anti-Fake News Law) เช่น 

สัิงคโปร์ืม่กิฎหมายข่ึ้าวลวง นำมาบัังคับัใช้ในช่วงกิารืเลือกิตัั�ง 2) การุสรุ�างหัน่วยงานตรุวจิสอบุข�อเท็ัจิจิรุิง

เชน่ สัหรืาชอาณาจกัิรืตัั�งที่ม่ตัรืวจสัอบัโดยเรืว็ และ 3) การุศก้ษ์าและนวตักรุรุม เชน่ สัวเ่ดนมเ่กิมออนไลน์ 

ซึ่้�งที่ำให้ม่ปรืะสับักิารืณ์ในกิารืเผู้ชิญขึ้่าวลวง อย่างไรืกิ็ตัาม กิารืรืับัมือกัิบัข่ึ้าวลวงท่ี่�ด่ คือทุี่กิคนสัามารืถูเป็น 

“ผูู้้ตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิง (Fact Checker)” ได้

Fact Checker ในำยุคำดิจิำทััลี่: 
ทัำ�ไมิคำว�มิจำรงิรว่มิจ่ำงสำ�คัำญ

การุตรุวจิสอบุข่าวลวงส่วนใหัญ่ เป็นหัน�าทัี�สำคิัญของส่�อมวลชน ขณะทัี�ส่�อสังคิมออนไลน์ 

ทัำใหั� “ผ้�ใช�” กลายเป็น “ส่�อ” ผ้�ใช�ส่�อจิ้งต�องทัำหัน�าทัี�ตรุวจิสอบุข่าวลวง-ข�อเทั็จิจิรุิงไปด�วย 

เม่�อคิวามจิรุิงอาจิไม่มีเพัียงหัน้�งเดียว และการุแก�ไขอาจิไม่ทัันทั่วงทัี ดังนั�น การุเพัิ�มจิำนวนของ 

“ผ้�ตรุวจิสอบุคิวามจิรุิง” ใหั�มาก และแลกเปลี�ยน ถกเถียงข�อม้ลกันใหั�บุ่อย ก็จิะเกิดวัฒนธรุรุมใหัม่ของ

การุเรุียนรุ้� และรุับุม่อกับุภัาวะข�อม้ลล�นทัะลักของยุคิดิจิิทััลได�

ข่่�วปลี่อมิแพัรเ่รว็มิ�กิ กิ�รแก้ิไข่แลี่ะช้่�แจำงไมิส่�มิ�รถึต�มิทัันำ

กนกพัรุ ปรุะสทิัธิ�ผล ผ้�อำนวยการุสำนกัส่�อดจิิทิัลั สถานโีทัรุทัศันไ์ทัยพับีุเีอส แบัง่ปันปรืะสับักิารืณ์

กิารืตัรืวจสัอบัขึ้อ้มลูวา่ ไที่ยพบ่ัเ่อสัเปน็สัื�อสัาธิารืณะ กิารืนำเสันอขึ้า่วจง้ตัอ้งม่กิารืตัรืวจสัอบักิอ่นเสัมอ ที่ั�งน่� 

ความเร็ืวในกิารืนำเสันอ อาจจะไม่ใช่สัิ�งแรืกิเสัมอไป เน้นถููกิต้ัองก่ิอน สั่วนกิารื ตัรืวจสัอบัข้ึ้อเที่็จจริืงใน

สันามขึ้่าวสัด สั่วนหน้�ง ขึ้้�นกิับัปรืะสับักิารืณ์ขึ้องนักิขึ้่าว ม่กิารืเรื่ยนรืู้แบับัรืุ่นพ่�สัอนรืุ่นน้อง กิารืแนะนำเมื�อ

ม่เหตัุกิารืณ์ และกิารือบัรืมพัฒนาศักิยภาพ 

ความแตักิต่ัางขึ้องผูู้้ใช้เฟซึ่บัุ�กิ ที่่�ม่วัยผูู้้ใหญ่จำนวนมากิ และที่วิตัเตัอรื์ ที่่�ผูู้้ใช้สั่วนใหญ่เป็นคนรืุ่นใหม่ 

เมื�อตัอ้งช่�แจงกิรืณข่่ึ้าวลวง จะพบัว่า กิารือธิบิัายเชิงเที่คโนโลยกั่ิบัผูู้ใ้ชเ้ฟซึ่บัุ�กิยากิกิว่า สัว่นกิลุม่ผูู้้ใชท้ี่วติัเตัอร์ื 

อ�จำ�รยว์ศินำ ป้� นำทัอง 
ค์ณะรฐัศาสตร ์มีหัาวิทุยาลัยธิรรมีศาสตร ์
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จะอธิิบัายได้ง่ายกิว่า และผูู้้ใช้ยังช่วยแก้ิไขึ้ข้ึ้อมูลให้

ถููกิต้ัองด้วย แต่ักิารืตัรืวจสัอบัข่ึ้าวลวงนั�น ไม่เพ่ยง

แตั่สัื�อสัารืกัิบักิลุ่มผูู้้ใช้เที่่านั�น ยังตั้องที่ำงานกัิบัผูู้้ให้

บัรืิกิารืแพลตัฟอร์ืมด้วย ซ้ึ่�งขึ้ณะน่� ทัี่�งเฟซึ่บุั�กิ และ

กิูเกิิล ม่นโยบัายเรืื�องเฟกินิวส์ัแล้ว และได้ปรืะสัาน

กิบััสัื�อมวลชนหลกัิแลว้ วา่ตัอ้งที่ำงานรืว่มกินัอยา่งไรื

อย่างไรืก็ิตัาม ตั้องยอมรืับัความจรืิงว่า ขึ้่าว

ปลอมส่ังตัอ่และแพร่ืกิรืะจายเร็ืวมากิ ความพยายาม

แกิ้และช่�แจงไม่สัามารืถูตัามที่ัน ที่ั�งน่� กนกพัรุ ให้ 

ขึ้้อสัังเกิตัว่า ช่วงเวลาที่่�ต้ัองรืะมัดรืะวังข่ึ้าวปลอม 

คือช่วงท่ี่�ม่เหตุักิารืณ์ผู้ิดปกิตัิ เช่น ม่กิารืสัร้ืางกิรืะแสั

ความเกิล่ยดชัง หรืือขึ้่าวคนดัง ๆ เป็นกิรืะแสั หรืือ

สัังคมกิำลังอ่อนไหวในเรืื�องตั่าง ๆ จ้งจำเป็นตั้องม่

ความรืู้เที่่าที่ัน และตั้องกิรืองขึ้้อมูลขึ้่าวสัารืในช่วง

นั�นเป็นพิเศษ

วิเคำร�ะห้ค์ำว�มิจำรงิเป็นำเร่�องย�กิ 
มิค่ำว�มิซึ่บััซึ่อ้นำทัั�งเนำ่�อห้�
แลี่ะเทัคำโนำโลี่ย ่

พัรีุพัล อนตุรุโสตถ ์ชวัรุก์อ่นแชร์ุ สำนกัขา่ว 

ไทัย อสมทั. เรืิ�มต้ันกิล่าวถู้งที่่�มาขึ้องรืายกิารืชัวร์ื

กิ่อนแชร์ืว่า ในปี พ.ศ.2558 ตัั�งใจที่ำเรืื�องกิารืแก้ิ

ปัญหาข้ึ้อเท็ี่จจริืงในสัิ�งท่ี่�แชร์ืกัิน จ้งมุ่งไปท่ี่�แอปไลน์ 

โดยเปิดให้คนทัี่กิในไลน์ หรืือส่ังมาในไลน์ ซ้ึ่�งส่ัวน

มากิเป็นคำถูามเชิงสัุขึ้ภาพ จนถู้งปี พ.ศ. 2561 

ได้รืับัข้ึ้อมูลจำนวนมากิ โดยเฉีพาะปรืะเด็นสัุขึ้ภาพ 

จ้งรืู้สั้กิว่าเรืื�องสัุขึ้ภาพเป็นเรืื�องสัำคัญ

กิรืะบัวนกิารืตัรืวจสัอบัขึ้า่วลวง โดยหลกัิใหญ่

แบั่งเป็น 3 ขึ้ั�นตัอน คือ 1) การุหัาทัี�มา หรืือแหล่ง

ตั้นที่างข้ึ้อมูล 2) การุวิเคิรุาะหั์ ว่าที่ำไมเรืื�องน่�ถููกิ 

สั่งมา และ 3) การุตรุวจิสอบุเน่�อหัา ว่าม่กิารื

ดดัแปลงข้ึ้อมลูน่�หรือืไม่ หลังจากิตัรืวจสัอบัว่าจริืงหรือืไม่จรืงิ กิจ็ะเผู้ยแพร่ื/แก้ิข่ึ้าวนั�นๆ ตัอ่ จากิปรืะสับักิารืณ์

ขึ้อง พัรีุพัล พบัวา่ ตัอนแกิข้ึ้า่วไมค่อ่ยมค่นแชรื ์จง้ที่ำใหก้ิารืเสันอเนื�อหา เพื�อยตุัขิึ้า่วลวงมค่วามยากิลำบัากิ

พอสัมควรื

แนวคิดกิารืตัรืวจสัอบัขึ้่าวลวงมาจากิความสังสััยตั่อขึ้้อมูลที่่�ได้รืับัรืู้มา จ้งพยายามตัรืวจหาความจรืิง 

แตั่กิารืวิเครืาะห์ความจรืิงเป็นเรืื�องยากิพอสัมควรื ม่ความซึ่ับัซึ่้อนที่ั�งในแง่ขึ้องเนื�อหาและเที่คโนโลย่ กิารืม่

ผูู้้ตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิงที่่านอื�น / กิลุ่มอื�นมาช่วยตัรืวจสัอบัจะเป็นที่่�น่ายินด่มากิ ไม่เพ่ยงที่ำให้งานตัรืวจสัอบั

ขึ้้อเที่็จจรืิงโปรื่งใสัขึ้้�น หากิยังที่ำให้กิารืตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิงม่ความรือบัด้านมากิขึ้้�นด้วย   

ทัำ�กิ�รทัดลี่องวิทัย�ศ�สตรต์�มิคำลิี่ปท่ั�แช้ร ์
พับัว่�ไมิเ่ป็นำคำว�มิจำรงิจำำ�นำวนำมิ�กิ

จิิคิัลดีล เจิะและ DeenVlog / ย้ทั้บุเบุอรุ์

แบั่งปันปรืะสับักิารืณ์กิารืเป็นยูทีู่บัเบัอรื์ว่า ตัอนแรืกิ 

เรืิ�มที่ำคลิปวิด่โอเกิ่�ยวกิับั 3 จังหวัดชายแดนใตั้ 

เพื�อนำเสันอภาพในพื�นที่่�ว่า  ไม่ได้น่ากิลัว หรืือ

อันตัรืายตัามที่่�คนสั่วนใหญ่เขึ้้าใจกัิน โดยถู่ายคลิป

ว่ด่โอสัถูานที่่�ที่่องเที่่�ยว ป่าเขึ้าสัวยงามหาดูยากิ เพื�อ

ลบัภาพความรืุนแรืงขึ้องสัถูานกิารืณ์ในพื�นที่่� และ

ปัจจุบััน ม่คนช่วยตัรืวจสัอบั และช่วยกิรืองขึ้่าวลวง

มากิขึ้้�น สัามารืถูแก้ิไขึ้ข่ึ้าวลวงข่ึ้าวปลอมเก่ิ�ยวกัิบั

สัถูานกิารืณ์ชายแดนภาคใตั้ได้รืะดับัหน้�ง

จิิคิัลดีล เล่าว่าเมื�อตั้องรัืกิษารืะยะห่างจากิ

ผูู้้คนในยุคโควิด จ้งม่เวลาดูคลิปวิด่โอท่ี่�เป็นที่่�นิยม 

และได้ขึ้้อสัรืุปว่า คนสั่วนใหญ่ดูวิด่โอเพื�อความ 

พ้งพอใจและความเพลิดเพลินขึ้องตััวเอง แล้วกิ็แชร์ื

ให้เพื�อนและญาตัิดูด้วย เป็นกิารืแชรื์ตั่อ ๆ กิันไป 

โดยไมไ่ดส้ันใจ หรือืสังสัยัวา่จรืงิหรือืไม ่ที่า้ยที่่�สัดุ จง้

ตััดสัินใจที่ดลองที่ำคลิปพิสัูจน์ขึ้้อมูลที่างวิที่ยาศาสัตัรื์ที่่�แชรื์กิันในโลกิออนไลน์ 

จากิกิารืที่ำคลิปที่ดลองวิที่ยาศาสัตัรื์ปรืะมาณ 3 เดือน พบัว่า ขึ้้อมูลที่่�แชรื์นั�น “ผู้ิด” เยอะมากิ 

ถู้าไม่ได้ที่ดลองตัามข้ึ้อมูลที่่�บัอกิมา กิ็จะไม่รืู้ว่าข้ึ้อมูลผิู้ด และเชื�อตัามนั�น แต่ัพอที่ดลองที่ำ และผู้ลออกิมา 

ไม่เป็นเช่นนั�น จ้งรู้ืว่าถููกิหลอกิ ถูือว่าเป็นแฟคเช็กิเกิอร์ื (Fact Checker) ได้เหมือนกัิน จ้งตัั�งใจว่า จะที่ำ 

วิด่โอสัั�น ๆ ที่างตัิ�กิตั�อกิ ม่เป้าหมายที่่�เด็กิ ๆ เพรืาะเด็กิม่แนวโน้มเชื�อขึ้้อมูลง่าย พอม่กิารืที่ดลองให้ดูแบับั

สันุกิ ๆ เด็กิกิ็จะเขึ้้าใจ และไม่เชื�ออ่กิ ตัอนน่� ม่น้อง ๆ รื่วมพันคน สั่งขึ้้อมูลมาให้ที่ำกิารืที่ดลองจำนวนมากิ 

ซึ่้�งที่ำให้ม่เนื�อหาที่ำคลิปได้อ่กิมากิ

ใช้พ้ัลัี่งทั�งสังคำมิ สร�้งกิลี่ไกิกิ�รตรวจำสอบัคำว�มิจำรงิในำโลี่กิออนำไลี่นำ์

สัุภิญญา กิลางณรืงค์ ผูู้้ร่ืวมก่ิอตัั�งโคแฟค อธิิบัายถู้งโคแฟคว่า กิารืก่ิอตัั�งโคแฟค ได้รืับัอิที่ธิิพลจากิ

กิารืที่ำโคแฟคขึ้องไตั้หวัน และรืายกิารืชัวรื์กิ่อนแชรื์ ในเชิงที่ฤษฎ่ ถู้าม่กิารืรืะบัาดขึ้องขึ้่าวลวง กิ็ตั้องม่ 

กินำกิพัร ประสิทัธิ�ผู้ลี่ 
ผู้้�อำานวยการสำานักส่�อดิจิัทัุล  
สถานีโทุรทัุศน์ไทุยพีับีีเอส

จิำคัำลี่ด่ลี่ เจำะแลี่ะ 
DeenVlog / ย้ทุ้บีเบีอร์

พ่ัรพัลี่ อนำตุรโสตถ์ึ  
ชวัรก่์อนแชร ์สำานักข่่าวไทุย อสมีทุ.
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ผูู้้แกิ้ไขึ้ (Corrector) มาช่วยที่ำให้ถููกิ ถู้ากิารืรืะบัาด 

ขึ้องข่ึ้าวลวงรุืนแรืง กิ็ตั้องแก้ิด้วยกิารืสัร้ืางผูู้้แก้ิไขึ้

จำนวนมากิ ๆ เพื�อมาช่วยที่ำขึ้้อมูลให้ถููกิตั้องและ

แพร่ืกิรืะจายออกิไปเพื�อแก้ิขึ้า่วลวง จง้อยากิให้ที่กุิคน

เป็นแฟคเช็กิเกิอร์ื หรืือผูู้้ตัรืวจสัอบัความจริืง เพรืาะ

อยากิสัร้ืางวัฒนธิรืรืมใหม่ในยุคดิจทิี่ลัว่า เรืาควรืช่วย

ตััวเอง ถู้าทีุ่กิคนช่วยกิันที่ำ ใสั่ข้ึ้อมูลท่ี่�ถููกิตั้อง กิ็จะ

ช่วยลดกิารืรืะบัาดขึ้องขึ้่าวลวงได้

โคแฟคม่เว็บัไซึ่ต์ัชื�อ cofact.org เป็นเว็บัที่่� 

ใช้อัปเดตัขึ้่าวสัารื/ขึ้้อมูลที่่�ม่กิารืวินิจฉีัยแล้ว และ

พยายามสัรุืปข่ึ้าวโพสัต์ับันเฟซึ่บัุ�กิ โดยที่ม่น้อง ๆ จะ

ใสั่ข้ึ้อมูลทุี่กิวัน อย่างน้อยวันละ 10 ขึ้่าว ด้วยกิารื

เลือกิขึ้้อมูลจากิกิูเกิิล กิลุ่มไลน์ และคิดว่าทุี่กิคนจะ 

ได้รืับัข่ึ้าวน่� และช่วยกัินตัรืวจสัอบัความจริืง โคแฟค

ยังไม่ม่นักิข่ึ้าวขึ้องตััวเอง จ้งไปเอาขึ้้อมูลท่ี่�น่าเชื�อถืูอ 

จากิเครืือขึ้่าย เช่น ชัวรื์กิ่อนแชรื์ ไที่ยพ่บั่เอสั มาใสั่เป็นฐานข้ึ้อมูล ในรืะยะยาวจะรื่วมกัิบัภาค่ท้ี่องถิู�น และ 

สัื�อท้ี่องถูิ�น  ใส่ัขึ้้อมูลร่ืวมกัินเพื�อเป็นฐานข้ึ้อมูลที่่�มากิขึ้้�น และให้เกิิดเป็นชุมชนโคแฟค  (Co-fact 

Community) เพื�อเช็ค แชรื์ และใช้ขึ้้อมูล

นอกิจากิน่� ยงัมอ่าสัาสัมัครืภาคข่ึ้อง สัสัสั. มาช่วยรืวมรืวบัข้ึ้อมลูดว้ย โดยใช้กิารือบัรืมรัืบัจติัอาสัาเป็น

แฟคเช็กิเกิอร์ืด้วย เพื�อขึ้ยายฐานข้ึ้อมลูน่�ออกิไป เช่น อสัม. ซ้ึ่�งจะสัามารืถูเช็คขึ้อ้มลูข่ึ้าวสัารืด้านสุัขึ้ภาพในท้ี่อง

ถูิ�นไดด้ก่ิวา่กิารืไปหาในอนิเที่อรืเ์นต็ั และเขึ้า้ถูง้ฐานขึ้อ้มลูเรืื�องสัขุึ้ภาพไดง้า่ยขึ้้�น ตัอนน่� เรืามฐ่านขึ้อ้มลู 1,500 

กิว่าชิ�นแล้ว โดยเฉีพาะเรืื�องโรืคโควิค-19 โรืคมะเรื็ง ความสัวยความงาม ซึ่้�งเป็นที่ั�งขึ้่าวสัารืและขึ้้อเที่็จจรืิง

สุภิูญญ� กิลี่�งณรงค์ำ  
ผู้้�รว่มีก่อตั�งโค์แฟค์

อังเดร ถัึง   
รฐัมีนตรว่ีาการกระทุรวงดิจิัทัุล ไต�หัวัน  

สภุัญิญา เหน็วา่ดา้นมืดขึ้องโลกิออนไลน์มม่ากิ และไม่เหน็ดว้ยกัิบัวธิิบั่ังคับัใช้กิฎหมายเพย่งอย่างเดย่ว 

พลังที่างสัังคม จะเป็นกิลไกิหน้�ง ที่่�ช่วยสัร้ืางสัมดุลรืะหว่างกิารืเคารืพสิัที่ธิิเสัรื่ภาพ และความรัืบัผิู้ดชอบัต่ัอ 

สัังคมที่่�สัมบัูรืณ์มากิขึ้้�น โดยย้ดข้ึ้อเที่็จจรืิงเป็นหลักิ และความคิดเห็นตัามมา เรืาสัามารืถูเถู่ยงกัินในขึ้้อ 

เที่็จจรืิงได้ และข้ึ้อเที่็จจรืิงกิ็ตั้องสัู้กัินบันฐานขึ้องกิารืม่หลักิกิารืและเหตุัผู้ล แล้วกิ็เปิดกิว้าง และสุัดที่้าย 

ทีุ่กิคนกิ็ตั้องยอมรืับัในหลักิฐานเชิงปรืะจักิษ์ อันเป็นความจรืิงรื่วม แม้ว่าความจรืิงรื่วมในวันน่� อาจจะไม่จรืิง

ในอนาคตักิ็ได้ ซึ่้�งน่�คือ หัวใจขึ้องกิารืเรื่ยนรืู้รื่วมกิันยุคดิจิที่ัล

คำำ�กิล่ี่�วแสดงคำว�มินำยิมิต่อโคำแฟคำประเทัศไทัย: 
เห้ตใุด “คำว�มิจำรงิ(รว่มิ)” จ่ำงสำ�คัำญในำยุคำดิจิำทััลี่

อังเดรุ ถัง  (Audrey Tang) รุัฐมนตรุี 

ว่าการุกรุะทัรุวงดิจิิทััล ไต�หัวัน กิล่าวแสัดงความ 

ยนิดใ่นโอกิาสัเปดิตัวัโคแฟคปรืะเที่ศไที่ย วา่รืูส้ัก้ิยินด่ 

เป็นอย่างยิ�งที่่�ได้รืับัเชิญเป็นแขึ้กิพิเศษในงานเปิดตััว 

โคแฟคปรืะเที่ศไที่ย (Cofact Thailand) และรืู้สั้กิ 

ด่ใจท่ี่�รืู้ว่าโคแฟคปรืะเที่ศไที่ย เตัิบัโตัขึ้้�นในแง่ขึ้อง 

จำนวนคนที่่�รื่วมมือกิันตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิง และ 

กิารืม่ฐานขึ้้อมูลกิว่า 1,500 ชิ�น และแสัดงความ

ยินด่กิับัความกิ้าวหน้าที่่�ยอดเย่�ยมน่� จากิกิารืที่ำงาน

อย่างไม่รู้ืจักิเหน็ดเหนื�อยและทีุ่่มเที่ในกิารืตัรืวจสัอบั

ขึ้้อเที่็จจรืิง

อังเดรุ มองว่ากิารืรืวบัรืวมขึ้้อมูลและตัรืวจ

สัอบัขึ้้อเที่็จจรืิงขึ้องปรืะเที่ศไที่ย เลือกิที่่�จะใช้ความ

รื่วมมือกิันขึ้องภาคปรืะชาสัังคม กิารืใช้แอปโคแฟค

ตัรืวจสัอบัขึ้อ้เที่จ็จรืงิ และกิารืที่ำงานในแพลตัฟอร์ืม

โซึ่เช่ยลม่เด่ยหลักิ ๆ เช่น เฟซึ่บัุ�กิ ไลน์ กิูเกิิล ยาฮูู 

และอื�น ๆ เพื�อให้ม่มาตัรืฐานที่างวิที่ยาศาสัตัร์ืควบัคู่ไปกัิบักิารืปฏิิบััติัรื่วมกัินขึ้องผูู้้ที่่�เก่ิ�ยวข้ึ้อง นอกิจากิน่� 

กิารืรื่วมมือกิับั “บัุคคลที่่�สัาม” เพื�อสัรื้างกิลไกิกิารืกิำกิับัดูแลที่่�โปรื่งใสั และยุตัิธิรืรืมกิ็เป็นสัิ�งสัำคัญ 

เรืาตั้องสัร้ืางขึ้้อมูลขึ้่าวสัารืท่ี่�ม่ความชัดเจนที่างวิที่ยาศาสัตัรื์ เพื�อแบั่งปันและแพรื่ขึ้้อมูลที่่�ถููกิตั้องให้

รืวดเรื็วกิว่าผูู้้สัมคบัคิดกิันในกิารืแพรื่ขึ้่าวลวง/ขึ้่าวปลอม ซึ่้�งเรืาสัามารืถูที่ำสัิ�งที่่�คล้ายกิันแตั่ขึ้องเรืาน่าด้งดูด

ใจกิว่า ในภาวะที่่�ข้ึ้อมูลขึ้่าวสัารืกิรืะจายตััวอย่างรืวดเรื็วยุคดิจิที่ัล และข้ึ้อมูลเหล่าน่� กิลายเป็นเหมือนไฟป่า

ที่่�ที่ำให้สัังคมตัื�นตัรืะหนกิ และเกิิดกิารืถูกิเถู่ยงกัินในปรืะเด็นปัญหาที่่�เรืาไม่สัามารืถูละเลยได้ สัิ�งน่� เป็นกิารื

เผู้ชิญหน้ากิบััความท้ี่าที่ายที่่�ยากิลำบัากิ แต่ัเชื�อมั�นวา่ ดว้ยความร่ืวมมือกินัขึ้องภาคต่่ัาง ๆ จะที่ำให้เรืาสัามารืถู

ปกิป้องและสัรื้างสัังคมปรืะชาธิิปไตัยแบับัเสัรื่นิยม 
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สัุดท้ี่ายน่� ขึ้อให้งานในวันน่� ที่ำให้ม่ขึ้้อคิดใหม่ ๆ เกิิดข้ึ้�นมากิมาย และเชื�อว่าด้วยกิารืสันับัสันุนขึ้อง

ทีุ่กิคน กิ็จะสัามารืถูสัร้ืางกิารืม่ส่ัวนรื่วมมากิขึ้้�นในกิารืแบ่ังปันข้ึ้อมูล ที่ั�งน่� เพื�อสัรื้างสัังคมที่่�ด่งามและความ

รื่วมมือรืะหว่างปรืะเที่ศในอนาคตั 

แถึลี่งกิ�รณ์รว่มิข่องเคำรอ่ข่่�ยภู�ค่ำโคำแฟคำ
โครืงกิารืโคแฟค หรืือ Cooperative Fact Checking เกิิดข้ึ้�นด้วยแรืงบัันดาลใจจากิกิารืรืวมตััวขึ้อง

ภาคปรืะชาสังัคมในไต้ัหวนั ที่่�เชื�อในพลังขึ้องภาคพลเมืองในกิารืรืบััมอืกิบััดา้นมดืขึ้องขึ้อ้มลูข่ึ้าวสัารืในไต้ัหวนั 

ซึ่้�งปรืะสับัความสัำเรื็จอย่างมากิในรืะยะเวลาไม่กิ่�เดือน ม่บัรืรืณาธิิกิารืจิตัอาสัากิว่า 400 คน ม่ปรืะชาชน 

เขึ้้าใช้งานกิว่า 20,000 คน และม่ขึ้้อมูลสััปดาห์ละกิว่า 150 ขึ้้อมูล

ภาคปรืะชาสัังคมในปรืะเที่ศไที่ย ตั้องกิารืสัร้ืางพื�นที่่�ตัรืงกิลางที่่�เปิดกิว้าง ปลอดภัย และสัร้ืางสัรืรืค์ 

ในกิารืที่่�จะคน้หาความจรืงิรืว่มกินัในยคุที่่�ขึ้อ้มลูขึ้า่วสัารืเตัม็ไปดว้ยความเขึ้า้ใจผู้ดิ สับััสัน อลหมา่น จนบัางครืั�ง 

กิ็ยากิที่่�จะเชื�อใจ หรืือเชื�อใครืได้ โคแฟคจ้งเกิิดขึ้้�นในปรืะเที่ศไที่ย แนวคิดโคแฟคเป็นกิารืผู้สัานกิารืผู้ลักิดัน

กิารืใช้เที่คโนโลย่ภาคพลเมือง (Civic tech) กิับังานเชิงวารืสัารืศาสัตัร์ื โดยม่กิองบัรืรืณาธิิกิารืร่ืวมกัิบัอาสัา

สัมัครืในกิารืกิรืองข่ึ้าว และเปิดพื�นที่่�ให้ทีุ่กิคนมาร่ืวมแลกิเปล่�ยน โต้ัแย้งขึ้้อเท็ี่จจรืิง และแสัดงความเห็นรื่วม

กิันได้ อ่กิที่ั�ง ยังม่แชที่บัอที่ ซึ่้�งเป็นโปรืแกิรืมท่ี่�สัามารืถูพูดคุยอัตัโนมัตัิ ท่ี่�เปิดให้ทุี่กิคนสั่งขึ้่าวมาให้ท่ี่มกิลั�น

กิรืองได้ และยังม่กิารืเผู้ยแพรื่ผู้่านสัื�อสัังคมออนไลน์และสัื�อมวลชนอ่กิด้วย 

แนวคดิขึ้องโคแฟคนั�น เรืาเชื�อมั�นในกิารืมส่ัว่นรืว่มขึ้องภาคพลเมอืง เรืามค่วามมุง่มั�นที่่�จะสัรืา้งชมุชน

ผูู้้ตัรืวจสัอบัขึ้้อมูลที่่�ไม่ได้เป็นเพ่ยงชุมชนนักิวิชากิารื หรืือนักิขึ้ับัเคลื�อนงานด้านสัื�อสัารืมวลชนเที่่านั�น หากิ

แตั่เป็นทีุ่กิคน ทีุ่กิเพศ ทีุ่กิวัยที่่�จะมาช่วยกิันตัรืวจสัอบัข้ึ้อมูลขึ้่าวลวง และสั่งตั่อขึ้่าวจรืิงหรืือขึ้้อมูลท่ี่�ถููกิต้ัอง 

เพรืาะขึ้้อมูลที่่�ปลอมหรืือบัิดเบัือนนั�น ย่อมสั่งผู้ลตั่ออคตัิ ที่ัศนคตัิ และแนวที่างกิารืตััดสัินใจในกิารืดำรืงช่วิตั

ขึ้องพวกิเรืาและคนที่่�เรืารืักิ

เรุียบุเรุียงจิากเวทัีเสวนานักคิิดดิจิิทััล Digital Thinkers Forum คิรัุ�งทัี� 11 เปิิดตััวโคแฟค 

ทำไมความจริงิร่ิวมจึงสำคัญ เม่�อวันทัี� 28 สงิหัาคิม พั.ศ. 2563 ณ Space Connect ชั�น 3 Clazy Café 

(BTS สนามเป้า) จิัดโดย โคิแฟคิปรุะเทัศไทัย รุ่วมกับุ สำนักงานกองทุันสนับุสนุนการุสรุ�างเสริุม 

สุขภัาพั (สสส.) สำนักงานกองทัุนพััฒนาส่�อปลอดภััยและสรุ�างสรุรุคิ์ สถาบุันเพ่ั�อการุยุติธรุรุมแหั่ง 

ปรุะเทัศไทัย (องค์ิการุมหัาชน) ม้ลนิธิฟรีุดิช เนามัน Center for Humanitarian Dialogue (HD) 

Open Dream และสถาบัุน Change Fusion และ ภัาคีิเคิรุ่อข่ายป้องกันและตรุวจิสอบุข่าวลวง 

อาทั ิสภัาองคิก์รุของผ้�บุรุโิภัคิ (สอบุ.) สภัาการุส่�อมวลชนแหัง่ชาต ิสมาคิมนกัขา่วนกัหันงัสทัอพัมิพัแ์หัง่

ปรุะเทัศไทัย องคิ์การุกรุะจิายเสียงและแพัรุ่ภัาพัสาธารุณะแหั่งปรุะเทัศไทัย สถานีโทัรุทััศน์ ไทัยพัีบุีเอส 

ภัาคิีสรุ�างสุข ธนาคิารุจิิตอาสา ส่�อเพั่�อสันติภัาพั (D4P) และทัีวีชุมชน

ในวันน่� พวกิเรืาจ้งมารื่วมกิันเพื�อขึ้ับัเคลื�อนชุมชนผูู้้ตัรืวจสัอบัขึ้่าวลวง ช่วยกิันสัรื้างกิารืรืับัรืู้ขึ้องกิารื 

เกิดิขึ้้�นขึ้อง โคแฟค ปรืะเที่ศไที่ย ในวงกิว้างเพรืาะ “ทุี่กิคน คอื ผูู้้ตัรืวจสัอบัข้ึ้อมลู” - Everybody is a fact 

checker.
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เมิ่�อต้องรบััมิอ่ข่่�วส�ร
จำรงิ-ลี่วงด้วยข่้อมูิลี่เปิด 
เร�จำะเข่้�ถ่ึงรฐับั�ลี่
ดิจิำทััลี่ได้อย�่งไร 

#12
พัลัี่งข่องเทัคำโนำโลี่ย่ ในำกิ�รรวบัรวมิข้่อมูิลี่จำำ�นำวนำมิ�กิไว้ด้วยกัินำ 
เช้่�อมิโยงข่อ้มูิลี่ในำรปูแบับัท่ั�ส�มิ�รถึวิเคำร�ะห้แ์บับัเรย่ลี่ไทัมิ ์(Real 
Time) เกิิดคำว�มิโปรง่ใสข่องข่้อมูิลี่ แลี่ะสร�้งให้เ้กิิดคำว�มิห้มิ�ย 
ให้มิ่ ๆ ในำกิ�รช้่�ประเด็นำให้กั้ิบัห้นำ่วยง�นำภู�คำรฐัท่ั�มิ่ห้นำ้�ท่ั�โดยตรง 
กิ�รเสวนำ�คำรั�งนำ่�นำำ�เสนำอให้้เห้็นำว่� ภู�คำพัลี่เมิ่องจำะเข่้�ถ่ึง ใช้้
ประโยช้นำ ์แลี่ะมิส่่วนำรว่มิในำข่้อมูิลี่เปิดเห้ล่ี่�นำ่�อย�่งไรบั้�ง 

กิ�รเปิดพ่ั�นำท่ั�ให้กั้ิบันำกัิวิช้�กิ�ร ห้น่ำวยง�นำ องค์ำกิรท่ั�เก่ิ�ยวข้่อง มิ�
รว่มิแลี่กิเปล่ี่�ยนำข้่อมูิลี่ องค์ำคำว�มิรู ้คำว�มิคิำดเห้น็ำ แลี่ะข้่อเสนำอเช้งิ
นำโยบั�ย เพัร�ะเช้่�อว่�กิ�รแก้ิป้ญห้�ส�มิ�รถึทัำ�ได้ในำรปูแบับัให้มิ ่ๆ 
ไมิใ่ช้ด้่วยเทัคำโนำโลี่ยเ่ท่ั�นำั�นำ แต่ด้วยมุิมิมิอง มิติิ แนำวคิำดให้มิ ่ๆ ซึ่่�ง
ส�มิ�รถึเกิิดข่่�นำได้จำ�กิกิ�รรวมิพัลัี่งข่องคำนำห้ลี่�กิห้ลี่�ยวิช้�ช้่พั 
เพ่ั�อทัำ�ให้ค้ำนำไทัยส�มิ�รถึเป็นำพัลี่เมิอ่งดิจิำทััลี่ได้อย�่งสมิบูัรณแ์บับั 
สอดคำล้ี่องกัิบัวิถ่ึกิ�รดำ�เนำนิำช้วิ่ตในำโลี่กิยุคำให้มิ่
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นำำ�ประเด็นำ: เร�จำะเข่้�ถ่ึง
ข่้อมูิลี่รฐับั�ลี่ดิจิำทััลี่ได้อย�่งไร

ดรุ.สุพัจิน์ เธียรุวุฒิ ผ้�อำนวยการุสำนักงานพััฒนารัุฐบุาลดิจิิทััล สพัรุ.-DGA (องค์ิการุมหัาชน)

อธิิบัายกิารืที่ำงานขึ้องสัำนักิงานพัฒนารืัฐบัาลดิจิที่ัล (สัพรื.) ว่า สัพรื. ม่หน้าที่่�โดยตัรืงในกิารืสันับัสันุนและ 

สัง่เสัริืมเพื�อขึ้บััเคลื�อนให้เกิดิรัืฐบัาลดิจทิี่ลัขึ้้�น ปรืะกิอบัด้วยงานจัดที่ำแผู้นพัฒนารัืฐบัาลดิจทิี่ลั วางมาตัรืฐาน 

แนวที่างปฏิบิัติัั ชว่ยสันับัสันุน เป็นที่่�ปรืก้ิษา รืวมถู้งกิารืสัร้ืางพื�นที่่�กิลางในส่ัวนที่่�จำเป็น เพื�อขัึ้บัเคลื�อนให้เกิดิ 

กิารืบัริืกิารืครืบัวงจรื (One Stop Service) และกิารืที่ำธิรืรืมาภิบัาลข้ึ้อมูล สัำหรัืบังานหลักิ ๆ ท่ี่�ต้ัองที่ำ 

รืะหวา่งน่� คอื กิารืที่ำขึ้อ้มลูใหเ้ปน็ดิจทิี่ลั (Digitized Data) ซ้ึ่�งไมใ่ชก่ิารืที่ำใหเ้ปน็ขึ้อ้มลูเปดิ (Open Data) 

กิารืดำเนินกิารืขึ้้อมูลเปิดด้วยธิรืรืมภิบัาลขึ้้อมูล หลายหน่วยงานภาครืัฐ พยายามปรืับัเปล่�ยนขึ้้อมูล

ให้อยู่ในรูืปแบับัดิจิที่ัล เพื�อบัริืกิารืปรืะชาชนด้วยรืะบับัดิจิทัี่ลเป็นเบืั�องตั้น เมื�อสัามารืถูเปล่�ยนรัืฐบัาลให้เป็น

ดจิทิี่ลัแล้ว ตัวัข้ึ้อมูลเปิดก็ิจะเกิดิขึ้้�น สัดุท้ี่ายจะไปถูง้กิารืให้บัริืกิารืแบับัเป็นรืายบุัคคล แบับัรัืฐบัาลปรืะเที่ศที่่�

พฒันาแลว้ ซ้ึ่�งคงตัอ้งใชเ้วลาอก่ิพอสัมควรื โดยตัอ้งมก่ิารืแลกิเปล่�ยนเชื�อมโยงขึ้อ้มลูรืะหวา่งหนว่ยงานขึ้องรืฐั 

และเกิิดบัรืิกิารืเบั็ดเสัรื็จจุดเด่ยวแบับับัูรืณากิารืเสั่ยกิ่อน 

ดรุ. สพุัจิน์ บัอกิว่าขึ้อ้มลูที่่�จัดเก็ิบัมา ไม่ไดเ้ปน็ขึ้อ้มลูที่่�มคุ่ณภาพหรือืพร้ือมเปิดเผู้ยได้ที่ั�งหมด รืวมถูง้ 

สั่วนหน้�งยังเป็นข้ึ้อมูลที่่�ภาครัืฐเปิดเผู้ยไม่ได้ เพรืาะติัดเรืื�องกิฎรืะเบ่ัยบั นอกิจากิน่� ความเป็นไซึ่โล (SILO) 

ขึ้องหน่วยงานรัืฐ ที่่�ม่ลักิษณะกิารืที่ำงานแบับัแยกิส่ัวน ที่ำให้กิารืจัดกิารืข้ึ้อมูลไม่เป็นรืะบับั อ่กิทัี่�ง ในรืะดับั

เจา้หน้าที่่� ซ้ึ่�งเกิรืงว่า กิารืเปิดเผู้ยข้ึ้อมูลออกิไป แล้วข้ึ้อมูลนั�นมค่วามผิู้ดพลาด สัง่ผู้ลกิรืะที่บัต่ัอสังัคม ตันเอง

จะถููกิตัรืวจสัอบั และม่ความผู้ิด สัิ�งเหล่าน่� จ้งเป็นอุปสัรืรืคสัำคัญในกิารืเขึ้้าถู้งขึ้้อมูลภาครืัฐ 

ขึ้้อมูลภาครืัฐที่่�จัดเกิ็บัม่จำนวนมากิ ในจำนวนนั�น ม่ที่ั�งท่ี่�เป็นขึ้้อมูลเปิด และขึ้้อมูลปิดสั่วนบัุคคล 

นอกิจากิน่� ยงัมบ่ัิ�กิดาต้ัา (Big Data) เป็นขึ้อ้มลูกิารืที่ำธุิรืกิรืรืมที่ั�วไป ขึ้อ้มลูสัถิูตักิิารืให้บัรืกิิารืขึ้องหน่วยงาน 

ขึ้อ้มลูที่่�เกิดิจากิกิารืปฏิบิัตัังิานเปน็รืายวนัหรือืวา่เปน็รืายครืั�ง เปน็ขึ้อ้มลูปฐมภมู ิซึ่้�งเมื�อเปดิออกิมา สัามารืถู

นำไปใช้วิเครืาะห์ตั่อได้ 

ขึ้้อมูลเปิดภาครืัฐ คือขึ้้อมูลท่ี่�หน่วยงานขึ้องรืัฐตั้องเปิดเผู้ยตั่อสัาธิารืณะตัามกิฎหมายว่าด้วยขึ้้อมูล

ขึ้า่วสัารืขึ้องรืาชกิารืในรืปูแบับัขึ้อ้มลูดจิทิี่ลั ที่่�สัามารืถูเขึ้า้ถูง้และใชไ้ดอ้ยา่งเสัรื ่ไมจ่ำกิดัแพลตัฟอรืม์ เผู้ยแพรื่ 

ที่ำซึ่�ำ หรืือใช้ปรืะโยชน์ได้โดยไม่จำกัิดวัตัถุูปรืะสังค์ ตั้องม่ลักิษณะตัามมาตัรืฐานขึ้อง สัพรื. คือ ม่ความ

สัมบัรูืณ์ เปน็ขึ้อ้มลูปฐมภมู ิเปน็ปจัจบุันั เขึ้า้ถูง้งา่ย อา่นไดด้ว้ยเครืื�อง ไมเ่ลอืกิปฏิบิัตัั ิไมจ่ำกิดัสัทิี่ธิ ิปลอดสัทิี่ธิิ 

ในที่รัืพย์สัินที่างปัญญา คงอยู่ถูาวรืและไม่ม่ค่าใช้จ่าย ซ้ึ่�ง สัพรื. รืับัผู้ิดชอบัคือ แพลตัฟอร์ืมขึ้้อมูลเปิด 

(Open Data) และแพลตัฟอรื์มศูนย์แลกิเปล่�ยนขึ้้อมูล เพื�อให้หน่วยงานรืัฐแลกิเปล่�ยนขึ้้อมูลกิันได้

ที่้ายท่ี่�สัุด สัพรื. ม่เป้าหมายในกิารืขึ้ับัเคลื�อนหน้าท่ี่�ขึ้องรืัฐบัาลดิจิทัี่ล เพื�อให้รืัฐบัาลไที่ย ลดความ

เหลื�อมล�ำในกิารืเขึ้้าถู้งบัรืิกิารืสัวัสัดิกิารื เพิ�มขึ้่ดความสัามารืถูในกิารืแขึ้่งขึ้ันขึ้องภาคธิุรืกิิจ ม่ความโปรื่งใสั-

ตัรืวจสัอบัได้ และเปิดให้ปรืะชาชนม่สั่วนรื่วมกิับัภาครืัฐในกิารืขึ้ับัเคลื�อนกิารืที่ำหน้าที่่�ขึ้องภาครืัฐให้ด่ขึ้้�น 

ตรวจำสอบัข่่�วจำรงิ-ลี่วงด้วยข่้อเท็ัจำจำรงิ 
อุปสรรคำแลี่ะคำว�มิท้ั�ทั�ยข่องข่้อมูิลี่เปิด

ปรุากฏการุณ์การุตรุวจิสอบุคิวามจิริุง (Fact Checking) ในการุเล่อกตั�งปรุะธานาธิบุดี 

สหัรุัฐอเมริุกา สิ�งทัี�ผ้�แข่งขันปรุะธานาธิบุดีพั้ดกันแบุบุเรีุยลไทัม์ ถ้กปรุะชาชนตรุวจิสอบุคิวามจิริุง และ

แจิ�งตอ่สาธารุณะวา่ พัด้ไมจ่ิรุงิ พัรุ�อมเสนอข�อเทัจ็ิจิรุงิทัี�ถก้ต�องด�วยนั�น จิะสามารุถเกดิข้�นในปรุะเทัศไทัย

ได�หัรุ่อไม่ 

การุตรุวจิสอบุคิวามจิรุงินั�น องคิก์รุตรุวจิสอบุคิวามจิรุงิ องคิก์รุส่�อมวลชน องคิก์รุภัาคิธรุุกจิิเอกชน 

แม�แต่ โคิแฟคิ ปรุะเทัศไทัยเอง จิะสามารุถตรุวจิสอบุคิวามจิรุิงได� ต�องพั้�งพัา “ข�อม้ลเปิด” ทัั�งสิ�น

ดร.สุพัจำนำ ์เธ่ยรวุฒ ิ  
ผู้้�อำานวยการสำานักงานพััฒนารฐับีาลดิจิัทัุล 
สพัร.-DGA (องค์์การมีหัาชน)



บทท่� 12  สานเสวนานกัคิิดดิจิิทััล #1   |   27|   สานเสวนานกัคิิดดิจิิทััล #1  บทท่� 1226

กิ�รเปิดเผู้ยข่้อมูิลี่เป็นำห้นำ�้ท่ั� กิ�รปิดบัังค่ำอข่้อยกิเว้นำ

ดรุ.พัณชิต กิตติป้ญญางาม ปรุะธาน

กรุรุมการุผ้�จิัดการุใหัญ่และผ้�รุ่วมก่อตั�ง ZTRUS 

อดีตผ้�อำนวยการุ DPUX มหัาวิทัยาลัยธุรุกิจิ 

บุัณฑิิตย์ และอดีตนายกสมาคิมด�าน TTSA แสัดง 

ความคิดเห็นว่า ความยากิขึ้องข้ึ้อมูลเปิด (Open 

Data) ในปรืะเที่ศไที่ย คือความตัรืะหนักิขึ้องภาครืัฐ 

ม่ไม่มากิพอ ซ้ึ่�งตัอนน่� คงม่เพ่ยง สัพรื. หน่วยงาน

เด่ยว ที่่�ม่ภารืกิิจน่�โดยตัรืง และม่ พ.รื.บั. กิำหนด

อำนาจหน้าท่ี่� ซึ่้�งน่าจะสัามารืถูที่ำให้ สัพรื. ขึ้ับั

เคลื�อนเรืื�องน่�ได้ด่ขึ้้�น 

แนวคดิหลกัิขึ้องกิารืใชข้้ึ้อมลู อยูท่่ี่�กิารืมองวา่

ขึ้้อมูลเป็นที่รัืพย์สัินขึ้ององค์กิรื ถู้งแม้จะม่ กิฎหมาย

รืัฐบัาลดิจิที่ัลแล้วกิ็ตัาม หากิหลักิคิดขึ้องกิารืดูแล

ขึ้อ้มลูยงัอยูภ่ายใต้ักิฎหมายองค์กิรืตัวัเอง องค์กิรืเปน็

เจ้าขึ้องขึ้้อมูล ดูแลขึ้้อมูล มักิไม่ตั้องกิารืให้ผูู้้อื�นมาดู 

มาเอาไปใช้ เพรืาะจะเป็นกิารืที่ำผู้ิดรืะเบ่ัยบัองค์กิรื 

สั่งผู้ลให้เกิิดเป็นไซึ่โลองค์กิรืรืัฐ ที่ำงานแยกิสั่วน 

กิารืม่ สัพรื. ท่ี่�พยายามปรืะยุกิตั์วิธิ่คิดกิารืใช้ข้ึ้อมูล 

และขัึ้บัเคลื�อนคณะกิรืรืมกิารืธิรืรืมาภิบัาลข้ึ้อมูล เพื�อ

วางกิรือบัใหญ่ ออกิแบับัแนวปฏิิบััตัิ ใช้เป็นนโยบัาย

เด่ยวกิันหมด น่าจะเป็นแนวที่างที่่�เป็นไปได้ 

ดรุ.พัณชิต ตัั�งขึ้้อสัังเกิตัว่า กิารืที่ำขึ้้อมูล “เกิ่า” ให้เป็นดิจิที่ัลนั�น ตั้องใช้เวลามากิ ซึ่้�งกิว่าจะเป็น

ดิจิที่ัลที่ั�งหมด ขึ้้อมูลอาจล้าสัมัย ไม่เป็นที่่�ตั้องกิารืใช้อ่กิตั่อไป อาจตั้องปรืับัวิธิ่กิารืที่ำงาน โดยเรืิ�มออกิแบับั

โครืงรื่างกิารืที่ำขึ้้อมูลที่่�ตั้องกิารืใช้ในวันน่� ด้วยรืะบับัดิจิที่ัลกิ่อนเลย เมื�อที่ำไปเรืื�อย ๆ กิ็จะได้ขึ้้อมูลที่่�เป็น

ปรืะโยชน์มาใช้เป็นขึ้้อมูลเปิดได้ที่ันที่่วงที่่ เงื�อนไขึ้คือ ภาครืัฐตั้องม่กิลไกิที่่�จะออกิแบับั และจรืิงจังเรืื�องขึ้อง

ขึ้อ้มลู ตัอ้งม่เจตัจำนงที่างกิารืเมืองในปรืะเด็นน่�อยา่งชดัเจน เช่น กิารืเปดิเผู้ย (ข้ึ้อมลู) เป็นหนา้ที่่�ขึ้ององค์กิรื

ดรุ.พัณชิต แสัดงความคิดเห็นต่ัอปรืะเด็นข้ึ้อมูลเปิดกัิบักิารืปกิป้องข้ึ้อมูลว่า ขึ้้อมูลเปิด ม่ชุดหลักิคิด 

ที่่�เปน็สัากิลกิำกัิบัอยู ่คอื ขึ้อ้มลูสัว่นบุัคคลเป็นขึ้อ้มลูชดุแรืกิที่่�ต้ัองปกิป้อง แต่ัขึ้อ้มลูนติับิัคุคลเปิดได้ เพื�อความ

โปร่ืงใสั ตััวอย่างปรืะเที่ศสิังคโปร์ื ตั้องเปิดเผู้ยโลเคชั�น-ตัำแหน่งท่ี่�อยู่ บั้านเลขึ้ท่ี่� เพื�อสัามารืถูรืะบุั “เจ้าขึ้อง

บัา้น เจา้ขึ้องที่่�ดนิ” และตัำแหนง่บันแผู้นที่่� แตัไ่มต่ัอ้งรืะบัวุา่ มใ่ครือยูท่ี่่�นั�น อยา่งไรืก็ิตัาม สังิคโปรืใ์ชแ้นวคดิ

น่�ไมท่ี่ั�งหมด ยงัยกิเวน้ไวส้ัำหรืบััขึ้อ้มลูห้ามเปดิเผู้ยโลเคชั�นขึ้องกิารืปรืะปา กิารืไฟฟา้ โรืงไฟฟา้ เพรืาะถูอืเปน็

โครืงสัรืา้งพื�นฐาน ในแผู้นที่่�จะปรืากิฎเป็นพื�นที่่�ป่า ไมร่ืะบัวุา่เป็นโครืงสัร้ืางพื�นฐาน เพรืาะถูอืเป็นความมั�นคง

ขึ้องปรืะเที่ศอยา่งยิ�งยวด กิารืปรืะยุกิตัใ์ชแ้นวคดิน่� ตัอ้งศ้กิษาตัวัอยา่งจากิปรืะเที่ศที่่�ใชแ้ลว้ และนำมาพดูคยุ

ถู้งปรืะเด็นท่ี่�เป็น “ข้ึ้อยกิเว้น” อย่างเป็นเหตุัเป็นผู้ล ตัามหลักิกิารืว่า กิารืเปิดเผู้ยข้ึ้อมูลเป็นหน้าที่่� ตั้องเปิด

เผู้ยขึ้้อมูลที่ั�งหมดอยู่แล้ว ยกิเว้นขึ้้อมูลสั่วนบัุคคลที่่�กิฎหมายคุ้มครือง หรืือละเมิดหลักิสัิที่ธิิมนุษยชน

ไมิค่ำวรใช้ด้ลุี่พิันำจิำข่องเจ้ำ�ห้นำ�้ท่ั�รฐั ตัดสินำว่�
ประช้�ช้นำคำวรรูห้้รอ่ไมิรู่อ้ะไร

ณัฐภััทัรุ  เ นียวกุล ผ้� จิัดการุโคิรุงการุ 

บุรุิษ์ัทั แฮนด์ วิสาหักิจิเพั่�อสังคิม จิำกัด แบ่ังปัน 

ปรืะสับักิารืณข์ึ้องแฮูนด ์ที่่�ตัั�งใจสัง่เสัรืมิความโปรืง่ใสั 

และสันับัสันุนธิรืรืมาภิบัาลในองค์กิรืภาครืัฐและ

เอกิชน โดยยกิตัวัอย่าง กิารืที่ำขึ้อ้มลูเปดิเพื�อตัอ่ตัา้น 

คอรื์รัืปชัน ซ้ึ่�งได้พัฒนาเครืื�องมือที่่�เรื่ยกิว่า ACT AI 

เป็นปัญญาปรืะดิษฐ์ท่ี่�ใช้รืวบัรืวมข้ึ้อมูลกิารืจัดซึ่ื�อ 

จัดจ้างภาครืัฐ 

กิรืมบััญช่กิลาง ม่ขึ้้อมูลเกิ่�ยวกัิบักิารืจัดซึ่ื�อ 

จดัจา้งภาครืฐัจำนวนมากิ หรือืขึ้อ้มลูรืฐัสัภาเกิ่�ยวกิบัั 

ผู้ลโหวตัขึ้องนักิกิารืเมืองในวารืะตั่าง ๆ กิ็ม่มากิ 

เช่นกิัน แต่ัเว็บัไซึ่ตั์ขึ้องที่ั�งสัององค์กิรื ใช้งานข้ึ้อมูล

ยากิมากิ ที่างหน้�งเป็นเพรืาะขึ้้อมูลจำนวนมากิ 

หากิเปิดให้ใช้งานได้ง่าย โดยไม่คัดกิรือง จะรืบักิวน

กิับัฐานข้ึ้อมูลท่ี่�ม่ แต่ัว่าในขึ้ณะเด่ยวกัิน กิ็ที่ำให้กิารื

ที่ำงานขึ้องภาคปรืะชาชนในกิารืตัรืวจสัอบัติัดตัาม

กิารืใชจ้า่ยงบัปรืะมาณเปน็ไปอยา่งลำบัากิดว้ยเชน่กินั  

ดร.พัณช้ติ 
กิิตติป้ญญ�ง�มิ  
ประธิานกรรมีการผู้้�จััดการใหัญ่่และผู้้�รว่มีก่อตั�ง 
ZTRUS อดีตผู้้�อำานวยการ DPUX มีหัาวิทุยาลัย
ธิรุกิจับัีณฑิิตย์ และอดีตนายกสมีาค์มีด�าน TTSA

ณัฐภัูทัร เนำย่วกิุลี่ 
ผู้้�จััดการโค์รงการ บีรษัิัทุ แฮนด์ 
วิสาหักิจัเพ่ั�อสังค์มี จัำากัด
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ณัฐภััทัรุ ตัั�งข้ึ้อสัังเกิตัว่า หลายครืั�งที่่�ขึ้อข้ึ้อมูลไปยังหน่วยงาน แล้วได้คำตัอบัว่า ม่ขึ้้อมูลอยู่แต่ัไม่ได้

อัพโหลดขึ้้�นเว็บัไซึ่ตั์ เพรืาะคิดว่าปรืะชาชนไม่ควรืรืู้ กิารืใช้ดุลพินิจขึ้องเจ้าหน้าที่่�รืัฐ ตััดสิันว่าปรืะชาชนควรื 

รู้ือะไรื ไม่ควรืรืู้อะไรื ไม่ถููกิตั้องนักิ ควรืกิลับัสัู่แนวคิดเบัื�องตั้นเกิ่�ยวกิับักิารืใช้ขึ้้อมูลเปิดขึ้องภาครืัฐว่า กิารื 

เปิดเผู้ย (ขึ้้อมูล) เป็นหน้าที่่� จ้งจะเป็นปรืะโยชน์ตั่อกิารืม่สั่วนรื่วมขึ้องปรืะชาชนในกิารืตัรืวจสัอบักิารืที่ำงาน

ขึ้องรืัฐ หรืือตัรืวจสัอบัความจรืิงขึ้องขึ้้อมูล 

ณัฐภััทัรุ แสัดงความคิดเห็นตั่อปรืะเด็นขึ้้อมูลเปิดกิับักิารืปกิป้องข้ึ้อมูลว่า ขึ้้อมูลที่่�รัืฐควรืจะเปิด คือ 

ขึ้้อมูลที่่�ส่ังผู้ลกิรืะที่บัตั่อปรืะชาชน ที่ั�งในที่างตัรืงและที่างอ้อม เช่น ขึ้้อมูลเกิ่�ยวกิับักิารืใช้งบัปรืะมาณภาษ่

ขึ้องปรืะชาชนไปบัริืหารืจัดกิารืปรืะเที่ศ ไม่เกิ่�ยวขึ้อ้งกิบััเรืื�องความมั�นคงขึ้องฐั และไม่เก่ิ�ยวขึ้อ้งกิบััข้ึ้อมลูสัว่น

บัคุคล ขึ้ณะเด่ยวกัิน ขึ้อ้มูลที่่�เป็นข้ึ้อมูลส่ัวนบุัคคลจริืง ๆ ที่่�สัามารืถูรืะบุัตัวัตันที่่�ชัดเจน กิค็วรืปกิป้อง กิารืเปิด

เผู้ยขึ้้อมูลที่่�ถููกิตั้อง จะที่ำให้ปรืะชาชนสันับัสันุนภาครืัฐ กิรืณ่ม่ขึ้้อสัังเกิตัเรืื�องความโปรื่งใสั 

นอกิจากิน่� ตัอ้งมว่ธิิคิ่ดว่า ขึ้อ้มูลภาครืฐัเที่า่กัิบัขึ้อ้มูลสัาธิารืณะ ถูา้คิดว่าข้ึ้อมูลภาครืฐั เป็นขึ้อ้มูลขึ้อง

รืัฐบัาล จะม่นัยยะความเป็นเจ้าขึ้องขึ้องรัืฐอยู่ด้วย แต่ัถู้ารืะบัุว่า ขึ้้อมูลน่�คือขึ้้อมูลสัาธิารืณะ ความรืู้สั้กิเป็น

เจ้าขึ้องจะลดลง และกิารืใช้ดุลพินิจขึ้องเจ้าหน้าที่่�อาจจะลดลงไปด้วย

กิ�รเปิดเผู้ยข่้อมูิลี่เป็นำห้นำ�้ท่ั� 
ห้�กิห้นำว่ยง�นำปกิปิดข่้อมูิลี่มิค่ำว�มิผู้ดิต�มิกิฎห้มิ�ย

พังศ์พิัพััฒน์ บุัญชานนทั์ บุรุรุณาธิการุ 

อาวุโส The MATTER แบ่ังปันปรืะสับักิารืณ์ 

ขึ้องนักิขึ้า่ว ซ้ึ่�งที่ำงานเก่ิ�ยวกัิบักิารืตัรืวจสัอบัข้ึ้อมลูมา 

13 ปวีา่ รืฐัเปดิเผู้ยขึ้อ้มลูมากิขึ้้�น เพรืาะบัที่บัาที่ขึ้อง 

สัพรื. และความตัื�นตัวัขึ้องปรืะชาชนบันแพลตัฟอรืม์

สัื�อสัังคมออนไลน์ แตั่เมื�อม่กิฎหมายผู้ลักิดันกิารื

เปิดข้ึ้อมูล ปรืากิฎว่ากิารืเปิดเผู้ยขึ้้อมูลถูอยหลัง 

ยกิตััวอย่าง ป.ป.ช. สัมัยกิ่อนขึ้้อมูลบััญช่ที่รืัพย์สัิน

ขึ้องนักิกิารืเมือง จะเปิดเผู้ยบันเว็บัไซึ่ต์ัตัลอดเวลา 

สัามารืถูเข้ึ้าเว็บัค้นดูได้โดยใช้เวลา 5 นาท่ี่ และจะ

ปิดขึ้้อมูลสั่วนบัุคคลบัางอย่าง เช่น บั้านเลขึ้ที่่� ย่�ห้อ

รืถูยนตั์ ที่ะเบั่ยนรืถู เบัอร์ืโที่รืศัพที่์ ฯลฯ จำนวน 

13 รืายกิารื แตัภ่ายหลงั ป.ป.ช. ออกิรืะเบ่ัยบัวา่ดว้ย

ขึ้อ้มลูบัญัชท่ี่รืพัยส์ันิขึ้องผูู้ด้าํรืงตัาํแหนง่ที่างกิารืเมอืง 

โดยปรืะกิาศไว้บันเว็บัไซึ่ต์ัเพย่ง 180 วนั หลังจากินั�น 

ตัอ้งไปที่ำเรืื�องขึ้อดขูึ้อ้มลูที่่�สัำนกัิงาน ป.ป.ช. ซึ่้�งตัอ้ง

ใช้เวลา 1 เดือนเตั็มกิว่าจะได้ขึ้้อมูลนั�น ที่ำให้ภาคปรืะชาชนเสั่ยโอกิาสัในกิารืตัรืวจสัอบัขึ้้อมูลภาครืัฐไปมากิ

แมจ้ะมแ่นวโนม้วา่หนว่ยงานรืฐัหลายแหง่ตัอ้งกิารืเปดิขึ้อ้มลู แตัป่ญัหาคอื แตัล่ะกิรืม กิรืะที่รืวง ไมไ่ด้ 

วางตัำแหน่งขึ้้อมูลเปิดเอาไว้ที่่�เด่ยวกัิน ไม่ได้ออกิแบับัให้เปิดง่าย บัางเว็บัไซึ่ตั์เปล่�ยนหน้าเว็บับั่อย ที่ำให้ 

นกัิขึ้า่วและปรืะชาชนที่่�ตัอ้งกิารืขึ้อ้มลูเขึ้า้ถูง้ยากิ ใช้เวลา ใช้ตัน้ที่นุสังู เปน็เหตัใุหข้ึ้า่วเชงิขึ้อ้มลูคอ่ย ๆ หายไป 

จากิหน้าสัื�อหลักิ ที่่�แขึ้่งขึ้ันกิันด้วยความเรื็ว และความนิยม 

พังษ์พ์ัพิัฒัน ์เสันอว่า ตัอ้งเพิ�มความรัืบัผิู้ดชอบัขึ้องหน่วยงาน ให้กิารืเปิดเผู้ยข้ึ้อมูลเป็นหน้าที่่� หากิไม่

เปดิเผู้ยข้ึ้อมลู ถูอืวา่มค่วามผิู้ดตัามกิฎหมาย เพรืาะตัอนน่� กิารืปกิปิดขึ้อ้มลูเป็นปกิติั แต่ักิารืเปิดคือข้ึ้อยกิเว้น 

ไมร่ืวมถูง้กิารืออกิรืะเบัย่บัใหม่ในช่วงหลัง ซ้ึ่�งต้ัองใช้กิารืพิจารืณาในรืะดับัหน่วยงานนั�นๆ เพื�อจะสัรุืปว่า หน่วย

งานม่มตัิไม่ให้เปิดเผู้ยขึ้้อมูล เพรืาะเป็นขึ้้อมูลสั่วนบัุคคล

 

วทิี่ยากิรืเหน็พอ้งตัอ้งกินัวา่ พลงัอำนาจในกิารืผู้ลกัิดนัใหภ้าครืฐัเปดิขึ้อ้มลูมากิขึ้้�น อยูใ่นมอืปรืะชาชน

ที่กุิคน สัื�อสัามารืถูกิดดนัใหภ้าครัืฐเปดิเผู้ยขึ้อ้มลูได ้เพรืาะมเ่สัย่งปรืะชาชนเรืย่กิรือ้งจำนวนมากิพอ และหากิ

มต่ัวัแที่นขึ้องภาคปรืะชาชนในกิารืรืวบัรืวม กิจ็ะเปน็แบัคอัพให้กิบััเจา้หนา้ท่ี่�รืะดับัปฏิบิัติัั เขึ้า้ใจบัที่บัาที่หน้าที่่�

ขึ้องหน่วยงาน และกิล้าหาญที่่�จะเปิดเผู้ยขึ้้อมูลตั่อสัาธิารืณะด้วย อย่างไรืกิ็ตัาม ตั้องตัรืะหนักิด้วยว่า ม่ภาค

เอกิชนและปรืะชาชนที่่�เข้ึ้ามาในพื�นที่่�น่� เพื�อจะเอาเปรืย่บัคนอื�น และเอาเปรืย่บัภาครัืฐดว้ยเช่นกินั นอกิจากิน่� 

ปรืะเด็นขึ้้อมูลเป็นปัจจุบััน อาจจะไม่สัามารืถูได้ขึ้้อมูลที่ันเวลามากินักิ แตั่สัามารืถูรืะบัุกิารืกิำหนดเวลาได้ 

เพื�อให้รืู้ว่าใช้ขึ้้อมูลขึ้องวันไหนมาใช้งานวิเครืาะห์

สุนิตย์  เชรุษ์ฐา ChangeFusion สัรืุป 

ปรืะเด็นว่าเวลาพูดถู้งคำว่าขึ้้อมูลเปิด ไม่ได้หมายถู้ง 

ขึ้้อมูลเปิดขึ้องภาครัืฐอย่างเด่ยว แต่ัหมายถู้งข้ึ้อมูล

ที่่�มาจากิหนว่ยงานตัา่ง ๆ ขึ้องปรืะชาชน ขึ้องเอกิชน 

ที่่�ม่จำนวนมากิเช่นกิัน หากิจัดรืะบับัให้ได้มาตัรืฐาน 

จะม่ปรืะโยชน์มากิ โดยเฉีพาะขึ้้อมูลในช่วงวิกิฤตั

โรืคโควิด-19 หรืือข้ึ้อมูลเก่ิ�ยวกัิบักิารืเลือกิตัั�ง กิารื

รืวบัรืวมขึ้้อมูลที่่�ได้มาตัรืฐานจากิจุดที่่�หลากิหลาย 

ม่กิลไกิกิารืตัรืวจสัอบัข่ึ้าวลวง ที่่�ม่ส่ัวนรื่วมที่ั�งจากิ

สืั�อมวลชนเอง แลว้กิเ็ครือืขึ้า่ยปรืะชาสังัคมปรืะชาชน

นอกิจากิน่� ยังตัั�งคำถูามว่าในกิารืจัดตั้นที่าง

ขึ้องขึ้้อมูล ที่ำอย่างไรืจะให้ม่คุณภาพ มาตัรืฐาน 

และไม่จำเป็นตั้องมาจากิภาครืัฐอย่างเด่ยว และที่ำ

อย่างไรืในกิารืสัรื้างศักิยภาพขึ้องภาครืัฐ สัื�อมวลชน 

เครืือขึ้่ายปรืะชาชน และภาควิชากิารื ในกิารืสัื�อสัารื

ขึ้้อมูลอย่างเป็นรืะบับั ถููกิต้ัอง และไม่สัรื้างความ

ตัรืะหนกิ หรืือผู้ิดที่าง 

สุนิตย์ ยังเสันอกิารืสัร้ืางความม่ส่ัวนร่ืวมขึ้องปรืะชาชน ให้มาผู้ลักิดันในแต่ัละปรืะเด็น เพรืาะอาจ

จะช่วยที่ำให้ขึ้้ารืาชกิารืที่่�อยากิจะเปิดเผู้ยขึ้้อมูล เกิิดความมั�นใจมากิขึ้้�น แล้วถู้าม่ปรืะชาชนมาหนุนเรืื�อง

นโยบัายหรืือกิฎเกิณฑ์ร์ืะเบัย่บั เรืื�องกิารืเปดิเผู้ยขึ้อ้มูลตัอ้งเปน็ตัามเวลา และมชุ่ดขึ้อ้มูลไหนบ้ัางที่่�ควรืเปิดเผู้ย 

กิ็น่าจะที่ำให้ขึ้้ารืาชกิารืที่ำงานได้ง่ายขึ้้�น 

พังศ์พิัพััฒนำ ์บััญช้�นำนำท์ั  
บีรรณาธิิการอาวุโส The MATTER

สุนำติย ์เช้รษ์ฐ� 
ChangeFusion
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เรุียบุเรีุยงจิากงานสานเสวนานักคิิดดิจิิทััล Digital Thinker Forum คิรุั�งทัี� 12 เม่�อตั้องริับม่อ 

ข่า่วสาริจริงิ-ลวงด้วยข้่อมูลเปิดิ เริาจะเข้่าถึงึรัิฐบาลดิจทิลัได้อย่างไริ Fighting Fake News & Opacity 

with Open Data: How to enable fact-checking by digital government? เม่�อวันศุกรุ์ทีั� 

2 ตุลาคิม พั.ศ. 2563  ณ หั�องปรุะชุมชั�น 15 สถาบัุนเพ่ั�อการุยุติธรุรุมแห่ังปรุะเทัศไทัย อาคิารุ GPF 

ถนนวิทัยุ กรุุงเทัพัฯ จิัดโดย โคิแฟคิ ปรุะเทัศไทัย รุ่วมกับุ สำนักงานกองทุันสนับุสนุนการุสรุ�างเสริุม 

สุขภัาพั (สสส.) สถาบุันเพั่�อการุยุติธรุรุมแหั่งปรุะเทัศไทัย -TIJ (องคิ์การุมหัาชน) สำนักงานพััฒนา 

รุัฐบุาลดิจิิทััล (องคิ์การุมหัาชน) ม้ลนิธิฟรุีดรุิช เนามัน HAND Social Enterprise Center for 

humanitarian dialogue (HD) และ สถาบุัน Change Fusion
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จำ�กิรุน่ำแอนำะล็ี่อกิ
สู่ยุคำดิจิำทััลี่ 
เร�จำะลี่ดช้อ่งว่�ง
กิ�รส่�อส�รด้วย
คำว�มิจำรงิ
แลี่ะคำว�มิง�มิ
ได้อย�่งไร 

#13

ห้วัข่อ้กิ�รเสวนำ�คำรั�งนำ่�เป็นำประเด็นำรว่มิสมิยั แลี่ะตอบัโจำทัยส์ถึ�นำกิ�รณป้์จำจุำบันัำอย�่งมิ�กิ 
เนำ่�องจำ�กิช้่องว่�งระห้ว่�งคำนำห้นำุ่มิส�ว (Digital Natives) กัิบัคำนำรุ่นำก่ิอนำ (Digital 
Immigrants) ท่ั�ไมิ่ใช้่เฉพั�ะช้่องว่�งระห้ว่�งวัยเท่ั�นำั�นำ แต่ยังเป็นำช้่องว่�งระห้ว่�ง 
แพัลี่ตฟอร์มิในำโลี่กิออนำไลี่นำ์ด้วย เกิิดสิ�งท่ั�เร่ยกิว่� เอคำโค่ำเช้็มิเบัอร์ (Echo Chamber) 
“ห้รอ่ห้อ้งเส่ยงสะท้ัอนำ ซึ่่�งผูู้ใ้ช้แ้พัลี่ตฟอรม์ิเล่ี่อกิจำะส่�อส�รกัิบักิลีุ่่มิท่ั�คิำดเห้มิอ่นำกัินำ ทัำ�ให้้
ไมิเ่ปิดกิว้�งในำกิ�รรบััรู้

ท่ั�มิกิลี่�งป้ญห้�คำว�มิข่ัดแย้ง ท่ั�รุนำแรงยิ�งข่่�นำเร่�อย ๆ จ่ำงมิ่คำว�มิจำำ�เป็นำท่ั�จำะต้องลี่ด 
ช้่องว่�ง แลี่ะสร�้งคำว�มิเข่้�ใจำระห้ว่�งคำนำต่�งรุน่ำ ด้วยกิ�รเช้ิญช้วนำนำักิคิำดในำสังคำมิมิ�
ส�นำเสวนำ� เพ่ั�อทัำ�คำว�มิเข้่�ใจำระห้ว่�งกัินำ แลี่ะห้�แนำวทั�งลี่ดช้อ่งว่�งระห้ว่�งพัลี่เมิอ่ง
ท่ั�เติบัโตมิ�คำนำลี่ะยุคำ โดยอยู่บันำพ่ั�นำฐ�นำข่องคำว�มิจำริงแลี่ะคำว�มิง�มิ แมิ้อ�จำไมิ่ได้ 
คำำ�ตอบัท่ั�เป็นำรปูธรรมิ แต่เช้่�อว่�พ่ั�นำท่ั�เปิดลัี่กิษ์ณะนำ่� แลี่ะองค์ำกิรภู�ค่ำท่ั�รว่มิจัำดง�นำ จำะช้ว่ย 
สร้�งบัรรย�กิ�ศแห้่งกิ�รพูัดคำุยกัินำ โดยเฉพั�ะอย่�งยิ�งบัทับั�ทัข่องกิ�รส่�อส�รแลี่ะ
ส่�อมิวลี่ช้นำ ซึ่่�งมิ่คำว�มิสำ�คัำญเป็นำอย่�งมิ�กิในำกิ�รธำ�รงข่้อเท็ัจำจำรงิ ลี่ดคำว�มิเข่้�ใจำผู้ิด 
แลี่ะห้�แนำวทั�งสันำติวิธ่ เพ่ั�อพััฒนำ�ประช้�ธิปไตยในำสังคำมิไทัย
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จำ�กิรุน่ำแอนำะล็ี่อกิสู่ยุคำดิจิำทััลี่ เร�จำะลี่ดช้อ่งว่�ง
กิ�รส่�อส�รด้วยคำว�มิจำรงิแลี่ะคำว�มิง�มิได้อย�่งไร

อุดมกิารืณ์ที่่�ตั่างกิัน ซึ่้�งไม่ใช่เป็นความขึ้ัดแย้งที่่�อยู่บันพื�นฐานขึ้องสั่ผู้ิว หรืือศาสันา หรืือเชื�อชาตัิ และความ

ขึ้ดัแยง้ในปจัจบุันั รืนุแรืงนอ้ยกิวา่ความขึ้ดัแยง้ในอดต่ัมากิ เปน็แคค่วามวุน่วาย ไมไ่ดเ้ปน็ความรืนุแรืงเหมอืน

ที่่�ผู้่านมา 

จากิปรืะสับักิารืณ์กิารืที่ำงานกิารืเมือง ถ�าตั�งคิวามหัวังใหั�สิ�งทีั�คิิดสำเรุ็จิ เพรืาะเป็นสัิ�งที่่�ด่ ถ้กต�อง 

สิ�งทัี�ต�องคิำน้งอย้่เสมอ คิ่อทัำคินเดียวไม่ได� และจะไปบัังคับัให้ปรืะชาชนรืับัสัิ�งที่่�เรืาคิดว่าด่ที่่�สัุดแล้วกิ็ไม่ได้ 

เพรืาะปรืะชาชนไมม่ส่่ัวนเก่ิ�ยวขึ้อ้งเลย เขึ้ารัืบัไปแล้วก็ิไมร่ืูจั้กิคุณค่า ฉีะนั�น วธิิท่ี่่�จะที่ำให้เกิดิความสัำเร็ืจ คอื

กิารืที่ำทุี่กิอย่าง ตัอ้งให้คนส่ัวนใหญ่เขึ้า้มาร่ืวมด้วย (Inclusive) และต้ัองจัดลำดับัความสัำคัญ เลือกิปรืะเด็น

ปัญหาที่่�ตั้องแกิ้ไขึ้เรื่งด่วน เพรืาะเป็นสัิ�งสัำคัญที่่�ตั้องแกิ้ไขึ้ ปลดออกิไปให้ได้ 

เพรืาะฉีะนั�น จง้ต้ัองวางยุที่ธิศาสัตัร์ืท่ี่�สัอดคล้องกัิบัความคิดขึ้องปรืะชาชนส่ัวนใหญ่ และรัืบัฟังความคิด 

ขึ้องเด็กิรืุน่ใหมด่ว้ย ตัอ้งเปดิใจกิวา้ง มค่วามอะลุม่อลว่ย และเขึ้า้ใจซึ่้�งกินัและกินั แตัก่ิารืเขึ้า้ใจซึ่้�งกินัและกินั 

ไมใ่ชว่า่จะตัอ้งเห็นดว้ยกินัที่ั�งหมด อานันท์ั เสันอว่า สัิ�งที่่�สัำคญัที่่�สัดุ คอื ต�องเคิารุพัคิวามคิิดเห็ันทัี�แตกต่าง 

ฉีนัใดฉัีนนั�น เรืาก็ิอยากิให้เขึ้าเคารืพในสิั�งท่ี่�เรืาเข้ึ้าใจหรืือสิั�งท่ี่�เรืาพูดไป จะตักิลงกัินได้หรือืไม่ได้กิไ็ม่รืู ้แต่ัอยา่ง

น้อยต้ัองเปิดโอกิาสัให้ถู้งจุดหน้�งท่ี่�แบ่ังปันกัินได้ และไม่ใช่ทุี่กิคนได้ร้ือยเปอร์ืเซ็ึ่นต์ั ในบัางปรืะเด็นเรืาได้ 60 

เปอรื์เซึ่็นตั์ เขึ้าได้ 40 เปอรื์เซึ่็นตั์ บัางปรืะเด็นเขึ้าได้ 70 เปอรื์เซึ่็นตั์ เรืาได้ 30 เปอรื์เซึ่็นตั์

อานันทั์ สัรุืปว่า ปัญหาขึ้องทีุ่กิปรืะเที่ศ และเป็นที่่�น่าวิตักิเหมือนกิัน คือกิารืสืั�อสัารืแบับัสัมัยใหม่ที่่�ม่

แพลตัฟอรืม์ตัา่ง ๆ ออกิมาใหค้นใช ้และมก่ิารืผู้ลติัขึ้า่วลวง ขึ้อ้มลูบัดิเบัอืน ขึ้อ้มลูผิู้ดพลาดออกิมามากิมายนั�น 

จรืงิ ๆ แล้วเกิดิจากิความไม่รืบััผิู้ดชอบัขึ้องสัื�อ ผูู้้ผู้ลิตัสัื�อ และเจ้าขึ้องสัื�อ ดงันั�น สัิ�งที่่�เรืาต้ัองรืะวัง คอืเวลาเรืา

จะอา่นอะไรื หรือืจะฟังอะไรื อย่าเพิ�งมข่ึ้อ้ยตุัเิรืว็นกัิว่า เป็นเพรืาะอยา่งนั�นหรือืเป็นเพรืาะอยา่งน่� ตัอ้งฟังจากิ

หลาย ๆ แหล่ง แล้วตั้องพิจารืณาด้วยความเที่่�ยงธิรืรืมด้วย

นอกิจากิน่� ชอ่งว่างรืะหว่างรัืฐบัาลกัิบักิลุ่มผูู้้ชมุนุม เป็นปัญหาเพรืาะผูู้้ชมุนุมวัยรืุน่พูดภาษาดิจทิี่ลั สัว่น

รืัฐบัาลพูดภาษาแอนะล็อกิ เล่นคนละสันามจ้งไม่เคยเจอกิัน พูดคุยคนละปรืะเด็น ฉีะนั�น ที่ั�งสัองฝ่่ายตั้อง

เรืิ�มตั้นที่ำความเข้ึ้าใจด้วยกิารืพูดภาษาเด่ยวกัิน ปรืะเด็นเด่ยวกัิน และปรัืบัความสััมพันธ์ิที่างอำนาจ ไม่ใช่

รืะหว่างรัืฐบัาลกิับัคนท่ี่�ไม่อยู่ฝั่�งรัืฐบัาล แต่ัรืะหว่างรัืฐบัาลกิับัคนท่ี่�ม่ไม่ม่อำนาจเลย ความสััมพันธิ์เชิงอำนาจ

สัำคัญมากิ แม้ว่าจับัมาเล่นสันามเด่ยวกิัน แตั่ลำเอ่ยง ให้อ่กิฝ่่ายได้เปรื่ยบักิว่า กิ็ไม่ถููกิตั้อง ตั้องที่ำให้สันาม

เร่ืยบัเที่า่กินั เพื�อไมใ่ห้ใครืไดเ้ปร่ืยบัเส่ัยเปร่ืยบั ปรืะเที่ศจะมสั่ันตัภิาพไมไ่ด ้ถูา้ไมม่ค่วามยตุัธิิรืรืม และจะไมม่่

ความยุตัิธิรืรืม ถู้าไม่ม่ความจรืิงใจรืะหว่างกิัน

ต้องทัำ�คำว�มิเข่้�ใจำวัฒนำธรรมิกิ�รใช้ภู้�ษ์�ท่ั�แตกิต่�งกัินำ

สนิทัสุดา เอกชัย ส่�อมวลชนอาวุโส คอลัมนิสัตั์หนังสัือพิมพ์บัางกิอกิโพสัตั์ เล่าถู้งสัถูานกิารืณ์กิารื

แสัดงออกิที่างกิารืเมืองขึ้องเยาวชนในปัจจุบััน ที่่�หลายคนกิล่าวหาว่าเด็กิสัมัยน่� กิ้าวรื้าว จาบัจ้วง กิรืะด้าง

กิรืะเดื�อง จ้งไม่อยากิเสัวนาด้วย ถู้าเด็กิพูดให้ด่กิว่าน่� จ้งจะคุยกิันได้ ซึ่้�งตั้องตัั�งคำถูามกิลับัไปว่า ถู้าผูู้้ชุมชน 

ใช้วิธิ่กิารืสัื�อสัารืที่่� “สัุภาพ” กิว่าที่่�เป็นอยู่ จะเกิิดกิารืพูดคุยเจรืจาจรืิงหรืือ 

ในความเป็นจรืิง เมื�อพูดถู้งช่องว่างรืะหว่างวัยในรืะดับัครือบัครืัว ถู้าสัรื้างพื�นที่่�ตัั�งแตั่ตั้นให้ม่กิารืคุย

กิันด่ ๆ ฟังกิันนิด อดที่นหน่อย คงจะไม่ม่ปัญหา สัามารืถูอยู่ด้วยกิันได้ในความขึ้ัดแย้งไม่ลงรือยกิัน เพรืาะ

ในครือบัครืัวม่ความรืักิ ความเมตัตัา และความเกิรืงใจเป็นพื�นฐานอยู่แล้ว แตั่หากินำความเชื�อเด่ยวกิันน่� ไป

อ�นำนัำท์ั ป้นำย�รชุ้นำ 
อดีตนายกรฐัมีนตรี

เคำ�รพัคำว�มิคิำดเห้น็ำท่ั�แตกิต่�ง 
แลี่ะเปิดโอกิ�สให้ค้ำนำส่วนำให้ญ่มิส่่วนำรว่มิ

อานนัทั ์ปน้ยารุชุน อดีตนายกรัุฐมนตรีุ ตัั�งข้ึ้อสังัเกิตัเก่ิ�ยวกิบััหวัขึ้อ้ในกิารืพดูคยุ ซึ่้�งกิลา่วถูง้ช่องวา่ง 

รืะหว่างคนหนุ่มสัาว (Digital Natives) กิับัคนรุ่ืนก่ิอน (Digital Immigrants) ว่า ยังขึ้าดคนอ่กิรืุ่นหน้�ง คือ 

คนรืุ่น Digital Ignorant หมายถู้ง คนแบับัอานันที่์ ปันยารืชุน ที่่�ไม่ม่ความต้ัองกิารื หรืือไม่ม่ความอยากิ 

จะเป็นดิจิที่ัลเลย เขึ้าคนที่่�เป็นคนรืุ่นแอนะล็อกิ (Analogue Generation) ไม่ม่ความสัามารืถูท่ี่�จะอพยพไป

อยู่บันแพลตัฟอรื์มดิจิที่ัลได้ แตั่เป็นคนรืุ่นที่่�เขึ้้าใจสัถูานกิารืณ์บั้านเมืองซึ่้�งใครื ๆ มองว่ากิำลังวิกิฤตัิน่� ไม่ใช่

เรืื�องผู้ิดปกิตัิเลย

ปัญหากิารืเมืองไที่ยในปัจจุบััน เหมือนเช่นเคยม่มาในอด่ตัเมื�อ 80 กิว่าปีขึ้องกิารืเปล่�ยนผู่้านสัู่รืะบับั

ปรืะชาธิิปไตัย คือสัู้กัินไป เสัร็ืจแล้วก็ิรืัฐปรืะหารื เข่ึ้ยนรัืฐธิรืรืมนูญใหม่ เลือกิตัั�ง ตัั�งรัืฐบัาล บัรืิหารืปรืะเที่ศ

ไป 7-8 ป ีกิย็อ้นกิลบััไปรืฐัปรืะหารือก่ิ วนเวย่นอยูแ่บับัน่�เสัมอมา เพรืาะกิารืเข่ึ้ยนรืฐัธิรืรืมนญู กิารืตัั�งรืฐับัาล 

หรืือออกิแบับันโยบัาย ที่ำไปเพื�อผู้ลรืะยะสัั�นเที่่านั�น ไม่ได้มองไปถู้งรืากิขึ้องปัญหาจริืง ๆ ว่าความไม่สังบั 

มาจากิไหน และความสังบัที่่�แที่้จรืิงต้ัองเป็นอย่างไรื ความสังบัที่่�แที่้จรืิงตั้องไม่ม่กิารืบัังคับั ไม่ได้มาจากิ 

เบัื�องบัน ไม่ได้มาจากิเบัื�องล่าง แต่ัเป็นความสังบัท่ี่�ทีุ่กิ ๆ ฝ่่ายพูดคุยกิันแล้ว ตักิลงปลงใจในผู้ลปรืะโยชน์ 

รืว่มกินั เกิดิความยติุัธิรืรืม ความสังบักิจ็ะเกิดิ อยา่งไรืกิต็ัาม หากิสังัคมยงัคงขึ้บััเคลื�อนไป พบัวา่ไมม่ส่ังัคมไหน 

ที่่�ม่ความสังบัยั�งยืนรื้อยเปอรื์เซึ่็นตั์ 

ความขึ้ัดแย้งขึ้องสัังคมไที่ยทีุ่กิสัมัย เป็นความขึ้ัดแย้งรืะหว่างคนสัองกิลุ่มเที่่านั�น เป็นความขึ้ัดแย้ง

ที่างกิารืเมืองบ้ัาง โดยม่ผู้ลปรืะโยชน์สั่วนตััวแอบัแฝ่ง หรืือเป็นความขัึ้ดแย้งในวิถู่ที่างด้านกิารืเมืองหรืือ



บทท่� 13  สานเสวนานกัคิิดดิจิิทััล #1   |   37|   สานเสวนานกัคิิดดิจิิทััล #1  บทท่� 1336

ใช้ในรืะดับัสัังคมกิารืปกิครือง ท่ี่�ผูู้้คนม่อำนาจไม่เท่ี่า

เที่่ยมกิัน คงไม่ม่ใครืสัามารืถูใช้คำพูดสัุภาพไพเรืาะ 

เพื�อขึ้อรือ้งใหฟ้งัขึ้อ้เสันอและความเหน็ ในขึ้ณะกิำลงั

ถููกิจับั ถููกิอุ้ม ถููกิขึู้่ จริืงอยู่ว่ากิารืม่สััมมาวาจา พูดด่

พดูไพเรืาะ และพดูใหถูู้กิกิาลเที่ศะเปน็สัิ�งที่่�ดง่าม แตั่

มากิกิว่ากิารืพูดไพเรืาะ คือตั้องกิล้าหาญที่่�จะพูด ถู้ง

แมว้า่กิารืพูดนั�นจะนำภัยมาสัูต่ัวัเรืาด้วย มาถู้งขึ้ณะน่� 

คงตั้องพิจารืณาด้วยว่า สัิ�งท่ี่�ผูู้้ชุมนุมรืุ่นลูกิรืุ่นหลาน

กิำลังที่ำอยู่นั�น จำเป็นตั้องพูด แม้จะนำภัยมาสัู่ 

หรือืไม ่พวกิเขึ้าปรืารืถูนาดต่่ัอสังัคมไหม กิำลงัเสันอ

สัิ�งที่่�ด่กิว่ากิับัสัังคมไหม 

สนิทัสุดา ตัั�งคำถูามว่า จากิสัถูานกิารืณ์กิารื 

ชุมนุมที่างกิารืเมือง ที่่�แสัดงเสัรื่ภาพกิารืสัื�อสัารืขึ้อง 

คนรืุน่ใหมน่ั�น ใครืเปน็ผูู้ผู้้ลติัความไมจ่รืงิ ใครืเปน็คน 

ตัั�งไอโอ  (IO-Information Operation) หรืือ 

ปฏิบิัติัักิารืข่ึ้าวสัารื เพื�อสัรืา้งความเกิลย่ดชงั และยยุง

ให้เกิิดความรุืนแรืง เมื�อพิจารืณาคำตัอบัด่แล้ว ถู้งสัามารืถูกิล่าวว่า ตั้องสัื�อสัารืด้วยสััมมาวาจากิับัใครื กิับั

คนที่่�เป็นเหยื�อความรืุนแรืง หรืือกิับัคนที่่�ใช้ความรืุนแรืง เรืาตัั�งเป้าผู้ิดหรืือเปล่า ที่่�จะบัอกิกิับัผูู้้ชุมนุมที่่�เป็น

เยาวชน เรืาควรืจะตัั�งเปา้ไปสัูค่นที่่�ผู้ลิตัความรุืนแรืง หรือืรัืฐบัาลท่ี่�มอ่ำนาจมากิกิว่า หรือืผูู้้สันบััสันนุหรือืเปล่า 

กิารืที่่�คนอ่กิฝ่่ายหน้�งที่่�บัอกิว่า รืักิชาตัิ ศาสัน์ กิษัตัรืิย์ เพรืาะเป็นอุดมกิารืณ์หลักิขึ้องชาตัิ แล้วถููกิ 

ตัั�งคำถูาม กิจ็ะรืูส้ัก้ิโกิรืธิ เพรืาะคำถูามนั�น ไม่เพย่งที่ำลายสัิ�งที่่�รืกัิเที่ดิที่นูเที่า่นั�น แต่ัยงัที่ำลายตัวัตันผูู้น้ั�นดว้ย 

ลกัิษณะน่� คอืกิารืที่ำใหส้ัถูาบันักิลายเปน็สัิ�งศกัิดิ�สัทิี่ธิิ�ท่ี่�ละเมดิไมไ่ด ้วธิิค่ดิน่�สัรืา้งปญัหา เพรืาะหากิเปน็สัถูาบััน

พทุี่ธิศาสันา ถูกูิตัั�งคำถูามในแนวที่างปฏิบิัตัับิัางอยา่ง ผูู้ต้ัั�งคำถูามกิจ็ะเปน็ถููกิตัต่ัรืาวา่ เปน็คนนอกิศาสันาที่นัท่ี่ 

เป็นกิารืกิ่ดกิันคนอื�นออกิไป   

สนิทัสุดา เสันอว่า ในปรืะเด็นช่องว่างรืะหว่างวัย ตั้องเขึ้้าใจว่าเยาวชนรืุ่นใหม่ ม่วัฒนธิรืรืมกิารืใช้

ภาษา วิธิ่กิารืพูดขึ้องรืุ่นเขึ้า และไม่เหมือนรืุ่นเรืา ในฐานะที่่�เป็นผูู้้ใหญ่ กิ็ตั้องเขึ้้าใจ และไม่ใช้ค่านิยมขึ้อง 

รืุ่นเรืาไปตััดสัินถููกิ-ผู้ิด ในวิธิ่กิารืใช้ภาษาขึ้องเขึ้า เพรืาะกิารืใช้ภาษาท่ี่�ไม่สัุภาพ ตัามความรืู้ส้ักิขึ้องผูู้้ใหญ่ 

ไมไ่ด้แปลว่า เยาวชนรืุน่น่� เลวร้ืายหรือืไม่มจ่ริืยธิรืรืมแต่ัอย่างใด ขึ้ณะเดย่วกัิน หากิเยาวชนต้ัองกิารืพื�นท่ี่�เสัวนา

รื่วมกิับัผูู้้ใหญ่ เพื�อให้ฟังขึ้้อเสันอ กิ็จำเป็นตั้องเขึ้้าใจวัฒนธิรืรืมกิารืสัื�อสัารืขึ้องผูู้้ใหญ่ด้วย  

ภู�คำรฐัท่ั�ยด่ติดอำ�นำ�จำเบั็ดเสรจ็ำ 
ส่�อมิวลี่ช้นำเซึ่น็ำเซึ่อรตั์วเอง กิ�รเจำรจำ�ไมิเ่กิิดข่่�นำ

นภัพััฒน์จิักษ์์ อัตตนนทั์ บุรุรุณาธิการุบุรุิหัารุ Workpoint Today แบั่งปันปรืะสับักิารืณ์ใน 

กิารืที่ำงานขึ้า่วว่า รือ้ยละ 70 ขึ้องผูู้้ใชแ้พลตัฟอร์ืมออนไลน์ อายรุืะหวา่ง 18-35 ป ีขึ้ณะที่่� รือ้ยละ 70 ขึ้อง 

ผูู้ด้ทูี่ว่ภ่าคพื�นดนิ อาย ุ35 ปขีึ้้�นไป แสัดงใหเ้ห็นวา่คนสัองกิลุม่น่� อยูใ่นโลกิคนละใบั จง้มค่วามคดิท่ี่�แตักิตัา่งกินั 

ที่ั�งน่� กิลุ่มคนสัูงอายุ 50 ปีขึ้้�นไป ม่แนวโน้มจะเป็น 

พวกิอนุรัืกิษ์นิยม เช่ยร์ืพลเอกิปรืะยุที่ธ์ิและรัืฐบัาล 

ขึ้ณะที่่�คนหนุม่สัาวจำนวนหน้�ง มค่วามคดิไปไกิลกิวา่

เรืื�องปฏิิรืูปปรืะเที่ศแล้ว 

ตััวอย่างที่่�ชัดเจนขึ้องโลกิคนละใบัที่่�ปรืากิฎ 

ให้เห็น คือกิารืด่เบัตัรืะหว่างคุณปารื่ณา ไกิรืคุปตั์ 

สั.สั.รืาชบัุรื่ พรืรืคพลังปรืะชารืัฐ กิับัน้องมายด์- 

ภสััรืาวล ่ธินกิจิวบิัลูยผ์ู้ล ผูู้ป้รืาศรืยัในกิารืชมุชนที่าง 

กิารืเมือง ที่างที่่ว่ช่องหน้�ง หลังกิารืด่เบัตัเกิิดเอคโค่ 

เช็มเบัอร์ื (Echo Chamber) หรืือห้องเสั่ยงสัะท้ี่อน 

ขึ้องที่ั�งสัองฝ่่าย เมื�อที่ั�งสัองฝ่่ายนำเอาความจรืิงที่่� 

ตััวเองรู้ืส้ักิสับัายใจ ไปแชร์ืกิันตั่อกิันในกิลุ่ม แต่ัละ

ฝ่่ายก็ิอ้างว่าได้ชัยชนะ โดยไม่ได้รืับัฟังความเห็นต่ัาง

ขึ้องอ่กิฝ่่ายแตั่อย่างใด ปรืากิฎกิารืณ์น่� ที่ำให้เห็นว่า 

กิารืหาพื�นที่่�กิลาง เพื�อสัานเสัวนาคงเป็นไปได้ยากิ 

นภัพััฒน์จิักษ์์ แสัดงความคิดเห็นว่า ในฐานะสัื�อมวลชน ไม่เคยเจอบัรืรืยากิาศที่างกิารืเมืองที่่� 

ไมส่ัามารืถูคาดเดาอะไรืไดแ้บับัน่�มากิอ่น สัื�อตัอ้งที่ำขึ้า่วเรืื�องลงุพล และลอ็ตัเตัอรืร์ื่� 30 ลา้นไปเรืื�อย ๆ เพรืาะ

ตัอ้งรืะมัดรืะวังเป็นพิเศษในกิารืที่ำข่ึ้าวกิารืเมือง และข่ึ้าวกิารืชุมนุม ซ้ึ่�งที่า้ที่ายต่ัอจริืยธิรืรืมวิชาชพ่สัื�อมวลชน

อย่างยิ�ง และดูเหมือนว่า ปรืะเที่ศไที่ยตัิดกิับัดักิปัญหาอยู่ 3 เรืื�อง คือ 1) เรืื�องช่องว่างรืะหว่างวัย ที่ั�งเรืื�อง

ค่านิยม และวิธ่ิกิารืสืั�อสัารื ที่่�คนสัองรืุ่นไม่อาจเขึ้้าใจตัรืงกิัน 2) เรืื�องกิารืนำเสันอขึ้องสืั�อ ที่่�ตั้องรืะวังตััวเอง 

(เซ็ึ่นเซึ่อรื)์ ในกิารืนำเสันอขึ้า่วกิารืเมอืงและกิารืชมุนมุ และ 3) เรืื�องภาครืฐัในมติัอิำนาจ นอกิจากิจะไมย่อม

เปิดกิารืเจรืจากัิบักิลุ่มผูู้้ชุมนุม และหาที่างคล่�คลายปัญหาแล้ว ยังบัังคับัใช้กิฎหมายแบับัล้นเกิิน เพื�อยุตัิกิารื

แสัดงออกิที่างกิารืเมืองขึ้องเยาวชนอ่กิด้วย 

วิธ่กิ�รส่�อส�รท่ั�ด่ บันำคำว�มิเอ่�ออ�ทัรต่อกัินำ 

พัชิญาพัรุ โพัธิ�สงา่ ผ้�ส่�อขา่ว และพัธิกีรุ สถานโีทัรุทัศันไ์ทัยพับีุเีอส นำเสันอความคดิเหน็ว่า ชอ่งวา่ง 

ท่ี่�เกิิดขึ้้�นในสัังคมไที่ยปัจจุบัันน่� ไม่ได้ม่เรืื�องกิารืสืั�อสัารืเพ่ยงอย่างเด่ยว แตั่ม่เรืื�องขึ้องความเหลื�อมล�ำในเชิง

เศรืษฐกิิจ และม่เรืื�องขึ้องความห่างขึ้องช่วงอายุด้วย ซ้ึ่�งถู้าเอาสัิ�งเหล่าน่� ปรืะกิอบักัินเป็นวัฒนธิรืรืมขึ้องคน

บัางกิลุ่ม หมายถู้งว่าคนกิลุ่มน่�ที่่�ม่บัริืบัที่แบับัหน้�ง ม่วัฒนธิรืรืมแบับัหน้�ง แล้วก็ิม่วิธิ่กิารืสัื�อสัารื ซ้ึ่�งเป็นส่ัวน

หน้�งขึ้องวัฒนธิรืรืมแบับัหน้�งเช่นเด่ยวกิัน 

ความขึ้ัดแย้งเริื�มมาจากิตััวปัจเจกิกิ่อน แล้วขึ้ยับัขึ้้�นมาอ่กิเป็นความขึ้ัดแย้งในรืะดับัชุมชนย่อย แล้วก็ิ 

เป็นชุมชนใหญ่ขึ้้�น ๆ จนกิลายเป็นความขัึ้ดแย้งขึ้องสัังคมโดยรืวม หากิจะเกิิดสัันติัได้ ตั้องม่กิารืคล่�คลาย

ความขึ้ัดแย้งตัั�งแตั่ในรืะดับัปัจเจกิบัุคคล เรืาตั้องรู้ืว่าแต่ัละคนที่่�ออกิมาเร่ืยกิรื้องม่ข้ึ้อขัึ้ดแย้งที่่�เป็นปมปัญหา

ขึ้องเขึ้าอย่างไรื แล้วกิ็คล่�คลายปมปัญหานั�น เพื�อที่่�ว่าจากิคนคนเด่ยวน่�แหละ กิ็จะยกิรืะดับัข้ึ้�นมาสัู่กิารื 

แกิ้ปัญหาในรืะบับัที่่�ใหญ่ขึ้้�น ๆ

สนำทิัสุด� เอกิช้ยั  
ส่�อมีวลชนอาวุโส 
ค์อลัมีนิสต์หันังส่อพิัมีพ์ับีางกอกโพัสต์

นำภูพััฒนำจั์ำกิษ์์ อัตตนำนำท์ั  
บีรรณาธิิการบีรหิัาร Workpoint Today
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กิารืสัื�อสัารืจะม่พลังมากิ ถู้าเลือกิถู้อยคำ 

บัางคำมาใช้เพื�อจูงใจคน และจะด่มากิถู้าม่พลังใน

กิารืที่่�จะผู้ลักิดันให้คนช่วยกิันที่ำให้สัังคมด่ขึ้้�น ที่่น่�

เวลาที่่�เรืาพูดเรืื�องกิารืเมือง กิจ็ะตัอ้งมส่ันุที่รืย่ะอย่าง

หน้�งท่ี่�มาเชื�อมขึ้้อเที่็จจรืิงอันเป็นสัิ�งท่ี่�เรืาควรืพูด 

อยู่แล้ว แตั่ว่าสัุนที่รื่ยะท่ี่�จะพูดข้ึ้อเที่็จจรืิงนั�น ตั้อง

น่าฟังสัำหรัืบัคนที่ั�งสัองฝ่่าย อาจจะต้ัองน้กิถู้งล่ลา 

ในกิารืเจรืจา หรืือล่ลาในกิารืพูดคุยด้วย

พัิชญาพัรุ เสันอว่า ปรืะเด็นช่องว่างรืะหว่าง

รืุ่น ตั้องหาวิธิ่สัื�อสัารืให้เอื�อปรืะโยชน์ได้ทัี่�งสัองฝ่่าย 

เพื�อชักิจูงให้ที่ั�งสัองฝ่า่ยมาเจอกัิน โดยจูงใจให้เปิดรัืบั 

ความเห็นตั่าง และใช้ภาษาที่่�เขึ้้าใจได้ง่าย ตัรืงไป 

ตัรืงมา แต่ัที่่�สัำคัญก็ิคือเรืื�องขึ้องความเอื�ออาที่รื 

ตั่อกัิน และม่กิารืตัั�งคำถูามว่าจำเป็นหรืือไม่ ที่่� ผูู้้

ชุมชนจะต้ัองตัะโกินเสั่ยงดัง เพื�อให้ภาครัืฐได้ยิน 

แลว้ปฏิบิัตััติัามขึ้อ้เรืย่กิรือ้งตัา่ง ๆ ขึ้องภาคปรืะชาชน 

แตั่อย่างไรืก็ิตัาม ในฐานะขึ้องปรืะชาชนด้วยกัิน เรืา

นา่จะพดูคยุกินัไดม้ากิขึ้้�นในรูืปแบับัขึ้องกิารืไมต่ัะโกิน 

เพรืาะวา่เรืาไมใ่ชภ่าครืฐั แตัเ่ปน็ปรืะชาชนเหมอืนกินั

กิ�รแลี่กิเปล่ี่�ยนำคำว�มิคิำดเห้น็ำ
ต่อป้ญห้�อย�่งมิเ่ห้ตมุิผู่้ลี่ 
จ่ำงจำะลี่ดช้อ่งว่�ง 

ปานวาด ก่อเกียรุติทัวีชัย ผ้�แทันนิสิตคิณะ

กรุรุมการุนิสิต คิณะนิเทัศศาสตรุ์ จิุฬาลงกรุณ์

มหัาวิทัยาลัย แบั่งปันปรืะสับักิารืณ์ว่า โดยส่ัวนตััว

เอง เล่นอินเที่อร์ืเน็ตัตัั�งแต่ัอายุปรืะมาณ 7 ปี แต่ั

ตัอนนั�น แค่รืับัสัื�อบันอินเตัอรื์เน็ตัเท่ี่านั�น และยัง

อา่นหนงัสัอืพมิพ ์และดทูี่ว่ด่ว้ย ที่ำใหโ้ตัมากิบัั 2 สัื�อ 

ซึ่้�งพออยูก่ิบัั 2 สัื�อมานานมากิ ๆ กิเ็หน็ความแตักิตัา่ง 

คือ กิารืเสัพสัื�อหนังสัือพิมพ์และท่ี่ว่  จะรืู้สั้กิว่า 

รืับัสัารืที่างเด่ยว และกิำลังปลูกิฝ่ังอะไรืบัางอย่างใน

หัวเรืา จนกิรืะทัี่�งมาเป็นนักิเรื่ยนสัื�อ จ้งเข้ึ้าใจและ

เรื่ยกิสัื�อเกิ่าว่า เป็นกิารืโฆษณาชวนขึ้องสัื�อ 

พิัช้ญ�พัร โพัธิ�สง่�   
ผู้้�ส่�อข่่าว และพิัธีิกร สถานีโทุรทัุศน์ไทุยพีับีีเอส

ป�นำว�ด 
ก่ิอเก่ิยรติทัว่ช้ยั   
ผู้้�แทุนนิสิตค์ณะกรรมีการนิสิต 
ค์ณะนิเทุศศาสตร ์จุัฬาลงกรณ์มีหัาวิทุยาลัย

สั่วนในแพลตัฟอรื์มดิจิที่ัล นอกิจากิจะสัามารืถูรืับัขึ้้อมูลขึ้่าวสัารืได้อย่างมากิมาย นอกิเหนือไปจากิ

อ่านหนังสัือพิมพ์และดูที่่ว่แล้ว ยังสัามารืถูสัื�อสัารื 2 ที่างกิับัเพื�อน คนรืู้จักิ หรืือผูู้้ที่่�ม่ความคิดคล้ายกิัน 

อก่ิด้วย จง้เกิิดปรืากิฎกิารืณ์หอ้งแห่งเสัย่งสัะที่อ้นขึ้้�น ถูา้หยบิัปรืะเด็นกิารืเมืองขึ้้�นมา และเรืาสันใจขึ้ั�วกิารืเมอืง

ไหน เที่คโนโลย่ กิ็จะนำเสันอความคิดเห็น และผูู้้ใช้แพลตัฟอรื์มที่่�ม่ความคิดเห็นคล้ายกัินมาให้ ที่ำให้ตั้อง 

อยู่กิับัปรืะเด็นนั�น ๆ ไปจนกิว่าจะถูอนตััวออกิมา 

สัภาพแวดลอ้มในโลกิออนไลน ์ที่่�มลั่กิษณะเปน็ Interactive Communication คอื มก่ิารืถูกิเถู่ยงกินั 

ในปรืะเด็นท่ี่�สันใจ ที่ำให้เด็กิรุ่ืนน่� ม่ Critical Thinking นอกิจากิน่� นักิศ้กิษาคณะนิเที่ศฯ จะตัื�นตััวกิับั 

ขึ้บัวนกิารืเคลื�อนไหวตัา่ง ๆ ไมว่า่จะเปน็เรืื�องกิารืเมอืง เรืื�องสัทิี่ธิมินษุยชน หรือืเรืื�อง LGBTQ นสิัติัในคณะฯ 

มักิม่เรืื�องมาถูกิเถู่ยงกิัน กิ็ที่ำให้เขึ้้าใจบัรืิบัที่สัังคมที่่�เรืาอาศัยอยู่ด้วย และเขึ้้าใจว่าที่ำไมถู้งม่คนที่่�ออกิมา 

ปกิป้องสัถูาบััน เพรืาะปรืะชาชนกิลุ่มนั�น ถููกิโฆษณาชวนเชื�อมา 10-30 ปี ในขึ้ณะที่่�เรืาได้รืับักิารืปลูกิฝั่งใน

อ่กิแบับั ที่่�จะไม่เชื�อใครืง่าย ๆ อ่กิตั่อไป 

ปานวาด เสันอว่า กิารืปรืะณ่ปรืะนอมในพื�นท่ี่�ตัรืงกิลางเพื�อลดช่องว่างรืะหว่างรืุ่นนั�น ตั้องม่พื�นที่่�ให้

เกิดิกิารืแลกิเปล่�ยนอยา่งจรืงิจงั ไมไ่ดแ้ลกิเปล่�ยนแคผู่้วิเผู้นิเปน็พธิิก่ิารื แตัต่ัอ้งแลกิเปล่�ยนถู้งเหตัแุละผู้ล และ

ที่่�มาขึ้องปัญหาว่า กิว่าจะมาถู้งจุดน่� ผู้่านอะไรืมาบั้าง และจะตั้องเจออะไรืตั่อไป

แลี่กิเปล่ี่�ยนำคำว�มิคิำดเห้น็ำ

ผ้�เข�ารุ่วม แสัดงความคดิเหน็วา่ กิารืพูดในวนัน่� ไม่มก่ิารืนำเสันอความคดิเหน็ที่่�แตักิตัา่งเลย และอยากิ

ใหเ้ยาวชนที่่�ออกิมาชุมนมุ ลองไปศก้ิษาดูวา่ปรืะชาชนในปรืะเที่ศไที่ยรืูส้ัก้ิต่ัอสัถูาบันักิษัตัรืยิอ์ยา่งไรื ที่ำไมเกิิด

ความรืู้สั้กิน่�ขึ้้�นมา กิ็จะได้พบัความจริืง นอกิจากิน่� ขึ้้อมูลในแพลตัฟอร์ืมดิจิที่ัล กิ็ม่ปัญหาว่า นำเอาเนื�อหา 

มาจากิไหน อะไรื อย่างไรื 

นกัศก้ษ์าคิณะนติศิาสตรุ ์ปทีัี� 4 มหัาวทิัยาธรุรุมศาสตรุ ์ถูามคำถูามคณุอานนัที่ว์า่ ขึ้อ้เรืย่กิรือ้งขึ้อง

กิารืชมุนมุที่่�ผู้า่นมา ขึ้อ้หน้�งคอื กิารืรืา่งรืฐัธิรืรืมนญูฉีบับััใหม ่จะเปน็ไปไดไ้หมวา่ ในกิารืรืา่งรืฐัธิรืรืมนญูฉีบับัั

ใหม่จะที่ำอย่างไรืให้เป็นพื�นที่่�ปลอดภัยและเที่่าเที่่ยม 

อานันท์ั ป้นยารุชุน ตัอบัปรืะเด็นน่�ว่า กิารืรื่างรืัฐธิรืรืมนูญตั้องเรืิ�มจากิหลักิกิารืใหญ่ ๆ กิ่อน ว่า

ตั้องกิารืเห็นอะไรื และความโปร่ืงใสัเป็นหลักิกิารืที่่�สัำคัญ จากินั�นก็ิให้นักิกิฎหมายเขึ้่ยนตัามภาษากิฎหมาย 

และเขึ้่ยนให้ม่ช่องโหว่น้อยท่ี่�สุัด ตั้องม่กิารืปร้ืกิษาหารืือกัินรืะหว่างผูู้้ให้หลักิกิารืความคิดกัิบัผูู้้ที่่�ยกิรื่างภาษา

กิฎหมาย แตั่ขึ้องเรืาเริื�มตั้นสั่วนใหญ่จากินักิกิฎหมาย และเขึ้่ยนออกิมา 400-500 หน้า แล้วลงรืายละเอ่ยด

เกิินไป และไม่ได้เขึ้่ยนกิฎหมายลูกิเอง กิฎหมายลูกิให้นักิกิารืเมืองไปเขึ้่ยน

อยา่งไรืกิต็ัาม สิั�งท่ี่�อยากิจะที่ำมากิกิวา่ คอืกิารืปรืบััปรืงุฉีบับััปจัจบุันั ซึ่้�งไมรู้่ืวา่มก่ิ่�มาตัรืา มก่ิ่�ข้ึ้อ ที่่�ควรื

จะปรืับัปรืุง แตั่โดยหลักิกิารืแล้วควรืเขึ้่ยนให้สัั�น อย่าลงรืายละเอ่ยดมากิเกิินไป และกิ็ดูมาตัรืาที่่�สัรื้างปัญหา 

ซึ่้�งตัอนน่�มาตัรืาท่ี่�สัรื้างปัญหาแน่นอน คือมาตัรืาท่ี่�ม่กิารืแตั่งตัั�ง สั.ว. และให้อำนาจในกิารืเลือกินายกิฯ ด้วย 

เพรืาะเรืาต้ัองเขึ้้าใจว่า น่�คือปรืะเด็นใหญ่ ที่่�ที่ำให้เกิิดม่กิารืชุมนุมที่างกิารืเมือง ปรืะเด็นน่� เป็นปรืะเด็นที่่�

เยาวชนรืุ่นใหม่ และคนรืุ่นเกิ่าจำนวนหน้�ง กิ็ไม่ตั้องกิารืให้ม่มาตัรืาน่�อยู่ในรืัฐธิรืรืมนูญฯ ตั่อไปเช่นกิัน

ถูา้จะพดูถูง้เรืื�องสัถูาบััน เชื�อวา่เยาวชนพดูวา่ปฏิริืปู ไมไ่ดห้มายความวา่ลม้ลา้ง เขึ้ากิย็งันบััถูอืรืะบัอบั

ปรืะชาธิปิไตัยอันมพ่รืะมหากิษัตัริืยเ์ป็นปรืะมขุึ้ภายใตัร้ืฐัธิรืรืมนญูอยู ่สัำหรัืบัมาตัรืา 112 นั�น เห็นด้วยว่าต้ัอง
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ปรืบััปรืงุใหม ่และตัอ้งที่ำที่นัที่ ่คอืมาตัรืา 112 จะไมต่ัอ้งเปน็คดอ่าญา คอืไมม่ก่ิารืลงโที่ษ แตัต่ัอ้งเปน็คดแ่พง่

เที่่านั�น ม่กิารืปรืับัและไม่ใช่ปรืับั 5 ล้านบัาที่

สภุัญิญา กลางณรุงค์ิ ผ้�รุว่มก่อตั�งภัาคีิโคิแฟคิและเคิรุอ่ข่ายนักคิิดดิจิทิัลั อธิบิัายว่า หลกัิๆ ขึ้องกิารื

เสัวนาครืั�งน่� คือ อยากิจะให้คล่�ให้เห็นว่าช่องว่างม่อยู่จรืิง ถู้าเรืาได้ฟังทีุ่กิคนว่าเขึ้าคิดอะไรื กิ็สััมผู้ัสัได้จรืิงว่า 

ม่ความต่ัางจริืงในหลาย ๆ เรืื�อง แต่ักิารืจะเข้ึ้าใจกัินมากิขึ้้�น จำเป็นตั้องม่กิารืพูดคุยกิันตั่อไป ที่่�สุัดบัางเรืื�อง 

ถู้าจะเปล่�ยนมุมในกิารืเรื่ยกินิดหน้�ง กิ็อาจจะสัรื้างกิารืเจรืจาตั่อไปได้ เขึ้้าใจสัิ�งท่ี่�เยาวชนผูู้้ชุมนุมเรื่ยกิรื้อง 

และต้ัองกิารือยู่ในสัังคมที่่�สังบัสุัขึ้ และเคารืพสิัที่ธิิมนุษยชน ซ้ึ่�งคนท่ี่�คิดแบับัน่� กิ็อาจจะม่ไม่น้อยเหมือนกัิน 

จ้งอยากิสัรื้างพื�นที่่�ให้ทีุ่กิคนที่่�ตั่าง Generation กิัน ได้ม่โอกิาสัแลกิเปล่�ยนกัิน สัุดท้ี่าย อาจสัามารืถูปรืะคับั

ปรืะคองสัังคมไที่ยในช่วงเปล่�ยนผู้่าน ไม่ให้ไปถู้งจุดที่่�นองเลือดอ่กิแล้ว 

อยา่งไรืกิต็ัาม เรืาสัามารืถูหาที่างออกิอยา่งสันัตัวิธิิบ่ันวถิูป่รืะชาธิปิไตัยได ้ซ้ึ่�งตัอ้งธิำรืงความจรืงิ และ

กิารืธิำรืงความจรืิงได้ ตั้องม่พื�นท่ี่�ในกิารืคุยท่ี่�ปลอดภัยและสัร้ืางสัรืรืค์ เรืาจะลดที่อนกิารืเป็นอาชญากิรื ด้วย

กิารืที่ำใหก้ิารืพูดคุย หรือืกิารืพดูจาไม่เปน็อาชญากิรืรืมไดอ้ยา่งไรื แตัแ่นน่อนตัอ้งมค่วามรืบััผู้ดิชอบัอยา่งอื�น 

แลว้ก็ิมค่วามเปน็มนษุยท์ี่่�เคารืพกินัและกินั สัิ�งน่�เปน็สัิ�งที่่�เรืาอยากิจะสัะที่อ้นในเวที่ว่นัน่� แมว้า่ที่กุิที่า่นอาจจะ 

คิดไม่เหมือนกิันที่ั�งหมด ในจุดยืนที่างกิารืเมือง แต่ัเชื�อว่าทีุ่กิที่่านเชื�อในเรืื�องขึ้องกิารืธิำรืงความจรืิง แล้วกิ็

ธิำรืงความเป็นมนุษย์ แล้วกิ็หลักิขึ้องสัันตัิวิธิ่

สุภิูญญ� กิลี่�งณรงค์ำ   
ผู้้�รว่มีก่อตั�งภัาคี์โค์แฟค์
และเค์รอ่ข่่ายนักคิ์ดดิจิัทัุล

เรุยีบุเรีุยงจิากเวทีัสานเสวนานักคิดิดิจิทิัลั Digital Thinkers Forum คิรุั�งทัี� 13 จากร่่ินแอนะล็อก 

สู่ย่คดิจิทัล เริาจะลดช่่องว่างการิส่�อสาริด้วยความจริิงและความงามได้อย่างไริ เม่�อวันพัฤหััสบุดีทัี� 29 

ตลุาคิม พั.ศ. 2563 จิดัโดย โคิแฟคิปรุะเทัศไทัย รุว่มกับุ สำนักงานกองทุันสนับุสนุนการุสรุ�างเสริุมสุขภัาพั 

(สสส.) สถาบุันเพั่�อการุยุติธรุรุมแหั่งปรุะเทัศไทัย -TIJ (องคิ์การุมหัาชน) กองทัุนส่�อเพั่�อคิวามยุติธรุรุม 

ในสังคิม สมาคิมนักข่าวนักหันังส่อพัิมพั์แหั่งปรุะเทัศไทัย คิณะนิเทัศศาสตรุ์ จิุฬาลงกรุณ์มหัาวิทัยาลัย 

ม้ลนิธิฟรุีดรุิชเนามัน Ashoka Thailand Center for humanitarian dialogue (HD) และสถาบุัน 

Change Fusion
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สรปุบัทัเรย่นำช้วนำคิำด
ว่�ด้วยเร่�อง 
พัลี่เมิอ่งดิจิำทััลี่
ในำกิ�รรบััมิอ่
ยุคำนำวินำอรม์ิอลี่

#14 กิ�รระบั�ดข่องไวรัสโคำวิด-19 ถ่ึอเป็นำห้�ยนำะคำรั�งล่ี่�สุดข่องมินำุษ์ยช้�ติ ส่งผู้ลี่กิระทับั
ไมิ่เพ่ัยงด้�นำสุข่ภู�พัท่ั�มิ่ผูู้้ป่วยแลี่ะเส่ยช้่วิตเป็นำจำำ�นำวนำมิ�กิเท่ั�นำั�นำ แต่ยังรวมิถ่ึงด้�นำ
เศรษ์ฐกิิจำ-สังคำมิด้วย เพัร�ะรฐับั�ลี่ใช้ม้ิ�ตรกิ�รล็ี่อคำด�วนำ ์ปิดประเทัศ ปิดเมิอ่ง แลี่ะปิด
บั�้นำ ทัำ�ให้ส้ถึ�นำประกิอบักิ�รจำำ�นำวนำมิ�กิปลี่ดพันัำกิง�นำ ปิดกิิจำกิ�ร แรงง�นำถูึกิเลิี่กิจ้ำ�ง 
ตกิง�นำ ฯลี่ฯ 

กิ�รเปล่ี่�ยนำผู้่�นำเข้่�สู่ยุคำดิจิำทััลี่ เป็นำอ่กิประเด็นำสำ�คัำญท่ั�โคำวิด-19 เรง่ให้เ้กิิดเรว็ข่่�นำ เมิ่�อ
รฐับั�ลี่เริ�มิใช้เ้ทัคำโนำโลี่ยดิ่จิำทััลี่เข่�้มิ�มิส่่วนำในำกิ�รแก้ิไข่ป้ญห้�ด้�นำส�ธ�รณสุข่ แลี่ะกิ�ร
เยย่วย�ประช้�ช้นำ 

เวท่ัส�นำเสวนำ�นำกัิคิำดดิจิำทััลี่ส่งท้ั�ยปี พั.ศ. 2563 ภู�ค่ำเคำรอ่ข่�่ยนำกัิคิำดดิจิำทััลี่ จ่ำงนำำ�เสนำอ
บัทัคำว�มิช้วนำคิำด (Think Piece) เก่ิ�ยวกัิบัพัลี่เมิอ่งดิจิำทััลี่ในำกิ�รรบััมิอ่สังคำมิยุคำโรคำระบั�ด 
ไวรสัแลี่ะโรคำระบั�ดข่้อมูิลี่ เพ่ั�อแลี่กิเปล่ี่�ยนำ ต่อยอดให้เ้ป็นำประโยช้นำต่์อสังคำมิในำอนำ�คำต



บทท่� 14  สานเสวนานกัคิิดดิจิิทััล #1   |   45|   สานเสวนานกัคิิดดิจิิทััล #1  บทท่� 1444

ดรุ. อณว้รุรุณ วงศ์พัเิชษ์ฐ์ รุองผ้�อำนวยการุ 

สถาบุนัเพ่ั�อการุยตุธิรุรุมแห่ังปรุะเทัศไทัย (องค์ิการุ 

มหัาชน) หัรุอ่ TIJ กิลา่วเปิดงานสัานเสัวนาว่า ความ 

รื่วมมือขึ้องนักิคิดดิจิทัี่ล ภาคปรืะชาสัังคม ภาคสัื�อ 

มวลชน และภาควิชากิารืที่่�สันับัสันุนเวที่่สัานเสัวนา

มากิว่าหน้�งปีครื้�ง และแม้จะเป็นช่วงที่่�ม่สัถูานกิารืณ์

กิารืรืะบัาดขึ้องไวรัืสัโควิด-19 แต่ักิ็ไม่ได้ยุตัิกิารืคิด

และกิารืแลกิเปล่�ยนไปแต่ัอย่างใด ยิ�งไปกิว่านั�น ภาค่

เครืือขึ้่ายท่ี่�เขึ้้าเป็นแนวรื่วมเพิ�มจำนวนมากิข้ึ้�น ตัาม

จำนวนครืั�งที่่�จัดเวที่่ ถูือเป็นตััวช่�วัดความสัำเรื็จขึ้อง

ภาค่เครืือขึ้่ายนักิคิดดิจิทัี่ล และภาค่โคแฟคอย่างม่

นัยสัำคัญ 

ปัจจุบัันเที่คโนโลย่ที่ำให้อาชญากิรืรืมและ

สัิ�งเลวร้ืายไม่พ้งปรืะสังค์ สัามารืถูดำเนินกิารืได้และ

ขึ้ยายวงกิว้างด้วยความเร็ืวที่่�เพิ�มขึ้้�นอย่างคาดไม่ถู้ง 

ที่ำให้เรืาตั้องคิดใหม่กิับัปรืะเด็นเกิ่า เพื�อรืับัมือกิับั

สัถูานกิารืณ์ใหม่ ๆ เหล่าน่�ได้อย่างเท่ี่าทัี่น ในขึ้ณะท่ี่� 

หน่วยงานภาครัืฐ ซ้ึ่�งม่หน้าที่่�บัังคับัใช้กิฎหมาย ม่

ขึ้้อจำกัิดในกิารืปรืาบัปรืามอาชญากิรืรืมที่ั�งภายใน

ปรืะเที่ศ และรืะหว่างปรืะเที่ศ ดังนั�น หากิภาค

ปรืะชาสัังคมหรืือปรืะชาชน รืู้สัิที่ธิิและม่ความ 

เท่ี่าที่ันในกิารืใช้ช่วิตับันโลกิดิจิที่ัล สัามารืถูดูแล

ตันเองไม่ให้ตักิเป็นเหยื�อตัั�งแตั่ชั�นแรืกิ กิ็จะช่วยให้

หน่วยงานรืัฐที่ำงานง่ายขึ้้�น นอกิจากิน่� กิ็รื่วมด้วย 

ช่วยคิด แลกิเปล่�ยนขึ้้ามสัายงาน ท่ี่�เวท่ี่สัานเสัวนา

ดำเนินงานมาตัลอด กิ็ม่เนื�อหาสัารืะที่่�ช่วยให้กิารื

ออกิแบับันโยบัายสัอดคล้องกิับัสัถูานกิารืณ์ที่่�เกิิดขึ้้�น

มัทันา ถนอมพัันธุ์  หัอมลออ ปรุะธาน

กรุรุมการุกำกับุทิัศทัาง แผนรุะบุบุส่�อและวิถี 

สุขภัาวะทัางป้ญญา สำนักงานกองทุันสนับุสนุน

การุสรุ�างเสรุิมสุขภัาพั (สสส.) กิล่าวที่้าที่ายนักิคิด

ดิจิที่ัลที่่�ร่ืวมเวที่่ว่า ตั้องกิารืเห็นคำนิยาม “พลเมือง

ดจิทิี่ลั” วา่มค่วามเหลื�อมกิบัั “พลเมอืงมนษุยท์ี่ั�วไป” 

อยา่งไรื เพื�อที่่�จะนำไปวเิครืาะหต์ัอ่วา่ ในภาวะวกิิฤตัิ 

ท่ี่�ไม่เฉีพาะโรืครืะบัาดโควิด-19 แตั่ยังม่อ่กิหลาย

วิกิฤตัิ ที่ั�งกิารืเมือง เศรืษฐกิิจ สัังคม รืวมถู้งความเปล่�ยนแปลงที่างภูมิอากิาศ (Climate Change) ซึ่้�ง 

กิารืรืบััมอืวกิิฤตัจิะเปน็เพย่งกิารืปรืบััตัวัอยา่งยดืหยุน่ หรือืจะนำไปสัูก่ิารืสัรืา้งฝ่นัสัร้ืางอนาคตั ลงหลกัิปกัิฐาน

ในโลกิที่่�ยั�งยืนได้ นอกิจากิน่� ยังคาดหวังว่าบัที่เรื่ยนจากินักิคิดทุี่กิท่ี่านบันเวที่่สััมมนาน่� จะที่ำให้ภาพต่ัาง ๆ 

ม่ความชัดเจนขึ้้�น ดังนั�น กิารืสัร้ืางพลเมืองให้ม่ขึ้่ดความสัามารืถูในกิารืใช้เที่คโนโลย่เพื�อสัรื้างวิถู่สัุขึ้ภาวะ

เกิิดขึ้้�นได้จรืิง ในโลกิที่่�ม่กิารืเปล่�ยนแปลงรืวดเรื็ว และคาดเดาได้ยากิน่� หัวใจสัำคัญ คือความรื่วมมือจากิทีุ่กิ

ฝ่่ายจรืิง ๆ

เฟรุเดอรุิคิ ซปอรุ์   หััวหัน�าสำนักงาน

ปรุะเทัศไทัยและเมียนมา ม้ลนิธิฟรุีดรุิช เนามัน

กิล่าวถูง้จุดยนืขึ้องมูลนธิิติัอ่ปรืะเด็นกิารืพัฒนาสังัคม

ดจิทิี่ลัวา่ มลูนธิิิฯ มค่วามสัมัพันธ์ิกิบััพรืรืคเสัรืนิ่ยมใน

เยอรืมน ่เป็นพรืรืคที่่�สันใจต่ัอกิรืะบัวนกิารืเข้ึ้าสัูส่ังัคม

ดิจิที่ัล (Digitalization) เป็นอันดับัแรืกิ และม่ความ 

เป็นห่วงกิังวลตั่อกิารืปกิป้องสัิที่ธิิพลเมืองและความ

เปน็สัว่นเปน็อนัดบััท่ี่�สัอง ที่ั�งน่�เพรืาะขึ้อ้มลูในปจัจบุันั

ม่พลังมากิ และจะม่พลังมากิมหาศาลหากิเป็นม่

ขึ้้อมูลขึ้องบัุคคลที่ั�งสัังคม

เฟรุเดอรุิคิ ได้ให้ขึ้้อมูลเก่ิ�ยวกัิบัแอปติัดตัาม

ตััวโควิด-19 ในเยอรืมน่1 ซึ่้�งรัืฐบัาลและผูู้้เช่�ยวชาญ

ที่่�ผู้ลิตันั�น ภูมิใจว่า แอปพลิเคชั�นน่� นอกิจากิจะม่

ปรืะสัิที่ธิิภาพสัูงสัุดแล้ว ยังปกิป้องความเป็นสั่วนตััว

ขึ้องผูู้ใ้ชด้ว้ย ขึ้ณะน่� แอปม่ปรืะชาชนดาวนโ์หลดแลว้

ปรืะมาณ 2 ลา้นคน ปรืะมาณหน้�งในส่ั�ขึ้องปรืะชากิรื

ชาวเยอรืมัน ดูเหมือนจะปรืะสับัความสัำเรื็จอย่าง

มากิ แต่ัในที่างปฏิิบัตัั ิเมื�อคนไดร้ืบััเชื�อ ตัรืวจสัอบัจนแนใ่จ มจ่ำนวนนอ้ยรืายมากิที่่�แชรืข์ึ้อ้มลูกิลบััไปยงัแอป 

เพื�อให้แอปที่ำงาน ที่ำให้แอปไม่ได้ใช้ศักิยภาพที่่�ม่อยู่ ที่ั�งน่� มาจากิหลายสัาเหตัุไม่ว่าจะเป็นโรืงพยาบัาลและ

ห้องแล็บัที่ดสัอบั ไม่พรื้อมในกิารืสั่งผู้ลกิารืที่ดสัอบัไปยังแอปอย่างรืวดเรื็ว หรืือบัางคนอาจจะกิังวลเพรืาะ

พวกิเขึ้ายังตั้องแจ้งว่าพวกิเขึ้าติัดเชื�อ หรืือบัางคนอาจกัิงวลเพรืาะเหตุัผู้ลด้านความเป็นสั่วนตััว หรืือเพรืาะ

ความยุ่งยากิซึ่ับัซึ่้อนในกิารืใช้แอป เป็นตั้น จะเห็นว่า แอปไม่ได้สัมบัูรืณ์แบับั ม่ปัญหา และม่กิารืพัฒนาไป

เป็นรืุ่นที่่� 7 แล้ว ที่่มกิำลังพยายามปรืับัปรืุงรื่วมกิัน แม้ว่าม่กิารืปรืับัปรืุงมาหลายครืั�งแล้ว 

ดร. อณูวรรณ 
วงศ์พิัเช้ษ์ฐ์    
รองผู้้�อำานวยการ สถาบัีนเพ่ั�อการยุติธิรรมี
แหัง่ประเทุศไทุย (องค์์การมีหัาชน) หัรอ่ TIJ

เฟรเดอรคิำ ซึ่ปอร ์   
หัวัหัน�าสำานักงานประเทุศไทุยและเมีียนมีา 
ม้ีลนิธิิฟรดีรชิ เนามัีน  

มิทัันำ� ถึนำอมิพัันำธุ์ 
ห้อมิลี่ออ    
ประธิานกรรมีการกำากับีทิุศทุาง แผู้นระบีบีส่�อ
และวิถีสุข่ภัาวะทุางปัญ่ญ่า สำานักงานกองทุุน
สนับีสนุนการสร�างเสรมิีสุข่ภัาพั (สสส.) 

1 กิารืสัานเสัวนานักิคดิดจิทิี่ลั ครัื�งที่่� 10 การิคุม้คริองสิทธพิลเมอ่งดิจทิลักบัความปิลอดภัยสาธาริณะในยุคโริคริะบาด 

กริณีศึึกษาการิออกแบบแอปิตัิดตัามตััวข่องเยอริมันและไทย จัดขึ้้�นในเดือนกิรืกิฎาคม พ.ศ. 2563 ได้แลกิเปล่�ยนปรืะเด็น 

แอปตัิดตัามตััวปรืะชาชน เพื�อเฝ่้ารืะวังและควบัคุมโรืครืะบัาดโควิด-19
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เชน่เด่ยวกัิบัเวที่ส่ัานเสัวนานกัิคดิดิจทิี่ลัน่� เปน็พื�นที่่�ที่่�ด ่มป่รืะเด็นน่าสันใจ และมข่ึ้อ้มูลในกิารืนำเสันอ 

หรือืพฒันาแนวคดิใหมร่ืว่มกินั ซึ่้�งอาจจะที่ำใหโ้ครืงกิารืและความคดิรืเิรืิ�มใหม ่ๆ เตับิัโตัขึ้้�นเปน็ปรืะโยชนต์ัอ่

สัังคม

กิ�รส่งเสรมิิเทัคำโนำโลี่ยภู่�คำพัลี่เมิอ่ง 
(Civic Tech) ในำกิ�รรบััมิอ่โรคำระบั�ด 

ปรุะสบุการุณ์การุใช�เทัคิโนโลยีเข�ามาช่วยคิัดกรุองผ้�ป่วยก่อนไปโรุงพัยาบุาล เพ่ั�อลดภัารุะของ 

แพัทัย์และพัยาบุาลได�อย่างทัันท่ัวงทีั รุวมทัั�งสรุ�างรุะบุบุการุส่งต่อและด้แลกลุ่มเสี�ยงไม่ใหั�แพัรุ่กรุะจิาย 

เช่�อโรุคิ จินสามารุถลดภัารุะของโรุงพัยาบุาลในช่วงสองเด่อนแรุกของการุรุะบุาด โดยใช�แนวคิิดการุ 

ทัำงานแบุบุสตารุ์ทัอัพั (Start Up) คิ่อเน�นการุแก�ป้ญหัาทัี�ต�นเหัตุ และพัรุ�อมรุับุม่อกับุป้ญหัาใหัม่ ๆ 

ทัี�เกิดข้�นตามมา จินสามารุถสรุ�างรุะบุบุของการุแก�ป้ญหัาอย่างคิรุบุวงจิรุเช่�อมต่อกันได�ในทัี�สุด

ดรุ.พัณชิต กิตติป้ญญางาม ซีอีโอ ZTRUS กิล่าวถู้งท่ี่�มาขึ้องแนวคิดกิารืสัร้ืางรืะบับัคัดกิรืองผูู้้ป่วย 

เบัื�องต้ัน ซ้ึ่�งพัฒนามาจากิวิธิคิ่ดขึ้องกิลุม่สัตัาร์ืที่อัพ ที่่�เน้นกิารืแก้ิปญัหาจากิสัิ�งที่่�มอ่ยู ่ดว้ยกิารืคิดค้นเครืื�องมือ

ใหม่ ๆ มุ่งแกิ้ตั้นเหตัุขึ้องปัญหา มากิกิว่ารือแกิ้ปลายเหตัุว่า ช่วงเรืิ�มตั้นกิารืแพรื่รืะบัาดขึ้องโควิด พบักิรืะแสั

ความตัื�นตัรืะหนกิขึ้องคนไที่ย จนเป็นห่วงว่าโรืงพยาบัาลจะรืับัภารืะไม่ไหว เพรืาะทีุ่กิคนตั่างเรืิ�มไม่แน่ใจว่า

ตันเองจะตัิดเชื�อโควิดหรืือเปล่า ที่รืัพยากิรืที่างกิารืแพที่ย์อาจจะเพ่ยงพอที่่�จะรืับัมือกัินผูู้้ป่วย แตั่ไม่เพ่ยงพอ

กิับักิารืรืับัมือความตัรืะหนกิขึ้องปรืะชาชนเหล่านั�น

โจที่ย์ใหญ่ขึ้องกิารืสัื�อสัารืกิับัสัังคมที่่�ตักิอยู่ใน 

ภาวะตัื�นตัรืะหนกิ คือ กิารืสัร้ืางข้ึ้อมูลข่ึ้าวสัารืที่่� 

นา่เชื�อถูอื ซึ่้�งตัอ้งที่ำงานรืว่มกิบััหน่วยงานขึ้องภาครัืฐ 

สัองหนว่ยงานสัำคญัที่่�ในดา้นขึ้อ้มลู คอื กิรืมควบัคมุ

โรืค และศูนย์ชัวรื์กิ่อนแชร์ื หลังจากิสัร้ืางรืะบับั

คัดกิรือง  เพื�อลดปัญหาคนล้นโรืงพยาบัาลแล้ว 

ภารืกิิจตั่อไป คือกิารืพาคนที่่�ม่ความเสั่�ยงสัูงไปถู้ง 

โรืงพยาบัาลโดยไม่แพรื่กิรืะจายเชื�อโรืคไปสัู่คนอื�น 

ด้วยกิารืหารืถูเช่ารืับั-สั่งแที่นรืถูสัาธิารืณะ

ปัญหาตัามมาหลังจากินั�นคือ กิารืตัรืวจโรืค

เพื�อยืนยันกิารืตัิดเชื�อใช้เวลานานหลายวัน ผูู้้เสั่�ยงสัูง 

จะแยกิตััวไปอยู่ที่่�ไหนรืะหว่างรือผู้ล ภารืกิิจต่ัอมา

จ้งเปล่�ยนโรืงแรืมท่ี่�ขึ้าดรืายได้ให้เป็นโรืงพยาบัาล 

กิลุ่มเที่ใจ2 จ้งเขึ้้ามาช่วยรืะดมทีุ่นช่วยเหลือค่าที่่�พักิ

ให้กิับักิลุ่มที่่�ม่ความเสั่�ยง ที่ำให้เกิิดภาพกิารืเชื�อม

ตั่อกิารืที่ำงานรืะหว่างภาครัืฐและพลเมืองที่่�อยู่ตัาม 

จุดตั่าง ๆ ขึ้องสัังคมแบับัครืบัวงจรื

ดรุ. พัณชิต แบั่งปันสิั�งท่ี่�ได้เร่ืยนรู้ืว่า กิารืเปิดเผู้ยข้ึ้อมูลจากิภาครัืฐเป็นเรืื�องอ่อนไหว เพรืาะภาครืัฐ 

จำเป็นตั้องปกิป้องขึ้้อมูลสั่วนบัุคคล (Privacy) เพื�อให้เกิิดความปลอดภัย (Security) ดังนั�น ในกิารื 

ที่ำงานเรืื�องน่� จ้งต้ัองแยกิข้ึ้อมูลออกิเป็นสัองสั่วน คือ ขึ้้อมูลเปิดเผู้ยได้ และข้ึ้อมูลเปิดเผู้ยไม่ได้ หลายครืั�งที่่�

เรืาต้ัองกิารืข้ึ้อมูลซ้ึ่�ง ไม่ใช่ขึ้้อมูลส่ัวนบุัคคล และเป็นข้ึ้อมูลเปิด เช่น เตั่ยงโรืงพยาบัาล หรืือสัถูานที่่�จำหน่าย

หน้ากิากิอนามัย แตั่ไม่ม่ขึ้้อมูลเปิดชุดน่�ให้เรืาใช้ เพรืาะความไม่เขึ้้าใจและไม่ไว้วางใจกิัน 

ที่ั�งน่� ดรุ.พัณชิต เสันอว่า ตั้องสัร้ืางพลเมืองดิจิที่ัลเพื�อสัังคมให้มากิขึ้้�น เพื�อรืับัมือกัิบักิารืแก้ิปัญหา

วิกิฤตัใหม่ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคตั ดังน่� 1) กิารืจัดรืะเบั่ยบัข้ึ้อมูล (Data) ให้เป็นเหมือนกิับัโครืงสัร้ืางพื�นฐาน 

เพื�อรืบััมอืกิบััยามวิกิฤตัได้ที่นัที่ว่งที่ ่2) กิารืสัรืา้งปรืะสับักิารืณ์ผูู้ใ้ช ้(User Experience) ที่่�แลกิเปล่�ยนขึ้อ้มลู

กิันได้รืะหว่างรืัฐกิับัปรืะชาชน ภายใตั้กิารืรืักิษาขึ้้อมูลสั่วนบัุคคล (Privacy) และ 3) กิารืเชื�อมตั่อขึ้้อมูลแบับั

ดิจิที่ัลเพื�อให้บัรืิกิารืสัาธิารืณะ โดยให้ภาคเอกิชนเป็นคนที่ำ

ภายหลงักิารืนำเสันอ ดรุ.จิริุพัรุ วทิัยศกัดิ�พันัธุ ์กรุรุมการุผ้�ทัรุงคิณุวฒุ ิสำนกังานกองทันุสนบัุสนนุ

การุสรุ�างเสริุมสุขภัาพั (สสส.) ให้ความคิดเห็นเพิ�มเตัิมว่า ตั้องกิารืให้สักัิดความรู้ืมาขึ้ยายผู้ล เพื�อใช้เป็น

แนวที่างความรืว่มมอืสัง่เสัรืมิเที่คโนโลยภ่าคพลเมอืง ใหส้ัามารืถูนำไปใชไ้ดก้ิบััปรืะเดน็ปญัหาอื�น ๆ ในสังัคม 

เป็นกิารืเสันอแนวคิดใหม่ให้พลเมืองดิจิที่ัล ใช้ปรืะโยชน์แพลตัฟอรื์มดิจิที่ัลแกิ้ปัญหาสัังคม

วิทัย�กิรนำกัิคิำดดิจิำทััลี่ ผูู้ท้ัรงคำณุวุฒ ิผูู้ร้ว่มิจัำด แลี่ะผูู้แ้ทันำภู�ค่ำโคำแฟคำประเทัศไทัย

ดร.พัณช้ติ 
กิิตติป้ญญ�ง�มิ    
ซีอีีโอ ZTRUS 

2 พื�นท่ี่�กิลางท่ี่�ช่วยเหลือกิลุ่มคนท่ี่�อยากิที่ำเรืื�องด่ ๆ เพื�อสัังคม ไม่ว่าจะเป็น NGOs หรืือกิิจกิารืเพื�อสัังคม เพื�อให้ 

พวกิเขึ้าเหล่านั�นสัามารืถูที่ำเรืื�องด่ ๆ ให้เกิิดขึ้้�นได้จรืิง ผู้่านรืะบับั Crowdfunding กิิจกิรืรืมภายใตั้ OpenDreem
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ที่ั�งน่� ม่ขึ้้อสัังเกิตัว่า กิารืนำวิธิ่คิดแบับัธุิรืกิิจมาใช้ ที่้ายท่ี่�สุัดจะมุ่งเป้าเพื�อผู้ลกิำไรื ดังนั�น จะเปิดเผู้ย

ขึ้้อมูลภาครืัฐที่ั�งหมด เพื�อให้ภาคพลเมืองนำขึ้้อมูลไปใช้ อาจตั้องรืะมัดรืะวังกิารืนำขึ้้อมูลไปใช้ปรืะโยชน์ใน

เชงิธุิรืกิจิด้วย เพรืาะปรืะชาชนเอง กิม็ค่วามเส่ั�ยงในกิารืใช้แพลตัฟอร์ืมดิจทิี่ลัอยูแ่ล้ว อย่างไรืก็ิตัาม ขึ้อชื�นชม

กิารืปรืะยุกิตั์ใช้ที่ักิษะดิจิที่ัล มาเป็นเครืื�องมือรืับัใช้คุณภาพช่วิตัปรืะชาชน และสัรื้างเครืือขึ้่ายพลเมืองดิจิที่ัล

ที่่�เขึ้้มแขึ้็งเตัิบัโตัตั่อไป

ผศ.นพั.ม.ล.ทัยา กติยิากรุ อาจิารุยส์าขาวชิาอายรุุศาสตรุโ์รุคิรุะบุบุทัางเดนิอาหัารุและตบัุ ภัาคิวชิา

อายรุุศาสตรุ ์คิณะแพัทัยศาสตรุโ์รุงพัยาบุาลรุามาธบิุด ีมหัาวทิัยาลยัมหัดิล กิลา่วเสัรืมิวา่ กิารืดำเนนิกิารื 

ที่่�กิล่าวมานั�น ม่ที่ั�งความคล่องแคล่ว ตัรืงจุด และครือบัคลุม ท่ี่�น่าสันใจคือที่ำให้สัังคมยืดหยุ่นในกิารืปรืับั

ตััวมากิขึ้้�น จากิกิารืใช้ที่รืัพยากิรื ซ้ึ่�งม่ที่่�มาหลากิหลาย (Diversity) ในสัังคม เพื�อไปช่วยคนที่่�กิำลังทีุ่กิขึ้์ยากิ 

ลำบัากิ เพรืาะในช่วงที่่�สัถูานกิารืณ์ไวรัืสัโควดิ-19 รืะบัาดนั�น ลำพังภาครัืฐ แพที่ย์ พยาบัาล หรือืโรืงพยาบัาล

คงไม่อาจรืับัมือได้

โครืงกิารืน่� โดดเดน่ในกิารืสัรืา้งความรืว่มมอืขึ้องหลายฝ่า่ย หลายกิลุม่ ในกิารืลงมอืปฏิบิัตััจิรืงิ กิารืนำ

บัที่เรื่ยนน่� ไปปรืะยุกิต์ัใช้ เพื�อที่ำงานรื่วมรืะหว่างรัืฐและเอกิชน ตั้องสัร้ืางความไว้วางใจรืะหว่างกัินในรืะดับั

หน้�งกิ่อน จ้งจะเกิิดกิรืะบัวนกิารืที่ำงานรื่วมกิันได้

บัทัเรย่นำข่องประเทัศไทัยในำกิ�รสร�้งคำว�มิเช้่�อมิั�นำ
ต่อกิ�รคำุ้มิคำรองสิทัธิคำว�มิเป็นำส่วนำตัวเพ่ั�อป้องกัินำ
กิ�รยบััยั�งโรคำระบั�ด

รุฐับุาลหัลายปรุะเทัศรุวมทัั�งไทัย เรุิ�มเตรุยีมการุผอ่นคิลายมาตรุการุลอ็กดาวน ์โดยใหั�กจิิการุแตล่ะ 

ปรุะเภัทักลับุมาเปิดบุริุการุได� สิ�งทีั�รุัฐบุาลต�องการุใหั�มีค่ิอ “รุะบุบุติดตามเพั่�อส่บุสวนโรุคิ (Contact 

Tracing)” ในปรุะเทัศไทัยมีแอปพัลิเคิชั�นไทัยชนะ ใหั�ปรุะชาชนใช�สมาร์ุทัโฟนสแกนคิิวอาร์ุโคิ�ด (QR 

Code) เม่�อเข�า-ออกสถานทัี�ต่าง ๆ หัากพับุผ้�ติดเช่�อ จิะได�จิำกัดวงในการุคิ�นหัากลุ่มเสี�ยงเฉพัาะทีั�อย่้ใน

สถานทัี� และเวลาเดียวกันได�

แต่รุะบุบุนี� ถ้กตั�งคิำถามในปรุะเด็น “ข�อม้ลส่วนบุุคิคิล” เพัรุาะปรุะชาชนทัี�ใช�แอปพัลิเคิชั�นนี� 

มคีิวามเสี�ยงสง้ทีั�จิะถ้กละเมิดข�อม้ลส่วนบุุคิคิล เกิดการุปะทัะกันรุะหัว่าง “สิทัธิสว่นบุคุิคิล” และ “สุขภัาพั

ส่วนรุวม”

อาจิารุยฐ์ติริุตัน ์ทัพิัยส์มัฤทัธิ�กุล อาจิารุยค์ิณะนติิศาสตรุ ์มหัาวทิัยาลยัธรุรุมศาสตรุ ์นำเสันอหัวข้ึ้อ 

บทเริยีนข่องปิริะเทศึไทยในการิสริา้งความเชี่�อมั�นตัอ่การิคุม้คริองสทิธคิวามเปิน็สว่นตัวัเพ่�อปิอ้งกนัการิยับยั�ง

โริคริะบาด ว่า เที่คโนโลย่จะถููกิใช้งานอย่างม่ปรืะสิัที่ธิิภาพเพ่ยงใด ข้ึ้�นอยู่กัิบัความเชื�อมั�นต่ัอเที่คโนโลย่นั�น 

และความไว้วางใจตั่อรืัฐบัาลผูู้้ตััดสัินใจใช้เที่คโนโลย่นั�นด้วย

กิารืติัดตัามสัอบัสัวนโรืคด้วยวิธิ่กิารืติัดตัามขึ้้อมูลสั่วนบัุคคล (Contact tracing) เป็นสัิ�งท่ี่�จำเป็น 

ในกิารืควบัคุมโรืครืะบัาดที่่�องค์กิารือนามัยโลกิ 

(WHO) นำมาใช้ปฏิิบััตัิ แตั่คำถูามที่่�เกิิดขึ้้�นเมื�อ 

ปรืะชาชนไที่ยตั้องใช้แอปพลิเคชั�นไที่ยชนะคือ 

ขึ้้อมูลส่ัวนบุัคคลเรืื�องไหนบ้ัางที่่� “จำเป็น” ตั้อง 

เปิดเผู้ย เพรืาะหากิรืัฐตั้องกิารืขึ้้อมูลสั่วนบัุคคลที่่� 

“ไมเ่กิ่�ยวขึ้อ้ง” กิบัักิารืควบัคุมโรืค นั�นหมายความวา่ 

ปรืะชาชนกิำลงัถูกูิละเมดิขึ้อ้มลูสัว่นบัคุคลมากิเกินิไป 

ด้วยเหตัุน่� จ้งเห็นกิารืปะที่ะกิันรืะหว่างความเป็น 

สั่วนตััว (Privacy) กิับัสุัขึ้ภาพขึ้องสัังคมสั่วนรืวม 

(Public Health)  เกิิดขึ้้�น หลายกิรืณ่นำไปสัู่ 

ผู้ลกิรืะที่บัตั่อครือบัครืัวขึ้องผูู้้เสั่ยหายด้วย

อาจิารุย์ฐิติรุัตน์ อธิิบัายว่า หลักิกิารืในกิารื

จัดเก็ิบัและคุ้มครืองข้ึ้อมูลส่ัวนบุัคคล ม่ 3 ปรืะกิารื

คือ 1) คิวามจิำเป็น ตั้องม่เหตัุผู้ลเพ่ยงพอว่าจะ 

นำขึ้้อมูลไปใช้ที่ำอะไรื 2) คิวามโปรุ่งใสและ 

เป็นธรุรุม ใครืจะม่สิัที่ธิิ�เขึ้้าถู้งข้ึ้อมูลได้บั้าง และ 

3) คิวามปลอดภััย ขึ้้อมูลตั้องถููกิจัดเกิ็บัโดยป้องกิัน

ไม่ให้เกิิดอันตัรืายกัิบัข้ึ้อมูลนั�น ที่ั�งน่� ตัามมาตัรืฐาน

ขึ้องสัหภาพยุโรืป (EU) กิำหนดให้เฉีพาะหน่วยงานขึ้องรัืฐที่่�ม่อำนาจหน้าที่่�ควบัคุมโรืคเท่ี่านั�น จ้งจะม่สิัที่ธิิ� 

เขึ้า้ถูง้ขึ้อ้มลูขึ้องแอพพลเิคชั�นตัดิตัามเพื�อสืับัสัวนโรืค หนว่ยงานอื�น ๆ เชน่ หนว่ยงานดา้นความมั�นคงขึ้องรืฐั 

หรืือบัรืิษัที่เอกิชน ไม่ม่สัิที่ธิิ�เขึ้้าถู้งขึ้้อมูลน่�

ที่ั�งน่� อาจิารุยฐิ์จิิรุตัน ์เสันอว่า รืฐับัาลต้ัองกิลับัไปยด้หลักิสัากิลว่า สัทิี่ธิคิวามเป็นส่ัวนตัวัขึ้องปรืะชาชน

เป็นสิัที่ธิิขึ้ั�นพื�นฐาน ซึ่้�งรืัฐตั้องขึ้อเขึ้้าถู้งขึ้้อมูลเฉีพาะที่่�จำเป็น และเมื�อตั้องใช้เที่คโนโลย่ในกิารืบัรืิกิารืสัังคม 

รืัฐจำเป็นตั้องสัร้ืางมาตัรืกิารืให้สัอดคล้องกัิบัพฤติักิรืรืม และสัร้ืางกิารืม่ส่ัวนร่ืวมขึ้องปรืะชาชนให้ได้ เพื�อ

ปรืะโยชน์ในกิารืรัืบัมือกิับัวิกิฤตัโรืครืะบัาดที่่�เป็นอยู่ แสัดงความโปรื่งใสัและเป็นธิรืรืมให้ปรืะชาชนเชื�อมั�นใน

มาตัรืกิารืควบัคุมโรืคมากิขึ้้�น

ศ.ดรุ.พัริุงรุอง รุามสต้ รุณะนนัท์ั ศน้ย์ศก้ษ์านโยบุายส่�อ คิณะนเิทัศศาสตร์ุ จิฬุาลงกรุณ์มหัาวทิัยาลยั

ใหค้วามเหน็ตัอ่กิารืนำเสันอวา่ กิารืใหค้วามสัำคญัตัอ่กิารืเปดิเผู้ยขึ้อ้มลูสัว่นบัคุคลสัำหรืบััคนไที่ยในเมอืงใหญ่

กิับัคนในชนบัที่อาจแตักิตั่างกิัน โดยยกิตััวอย่างวิธ่ิกิารืควบัคุมโรืคขึ้อง อสัม. ซึ่้�งในมุมมองขึ้องคนเมืองอาจ

รืูส้ัก้ิถูกูิละเมิดสัทิี่ธิสิัว่นบัคุคล แตักิต่ัางจากิคนในชนบัที่ท่ี่�รืูส้ัก้ิว่ากิารืม ่อสัม. คอยดูแลควบัคมุตัลอดเวลากิารื

กิกัิตัวั 14 วนัเปน็เรืื�องที่่�ด ่เพรืาะหลงัจากิกิกัิตัวัครืบักิำหนด บัคุคลนั�นกิจ็ะไดรั้ืบักิารืยนืยนัจากิ อสัม. วา่เปน็

ผูู้้บัรืิสัุที่ธิิ� และสัามารืถูกิลับัไปใช้ช่วิตัในสัังคมได้ปกิตัิเหมือนเดิม

นอกิจากิน่� ศ.ดรุ. พัิรุงรุอง ได้นำเสันอขึ้้อมูลเกิ่�ยวกิับัแอปพลิเคชั�นในช่วงโควิดว่า จรืิง ๆ แล้วม่แอป 

2 แอปที่่�ถููกิจัดที่ำขึ้้�น คือ แอป “ไที่ยชนะ” โดยกิรืมควบัคุมโรืค และที่่มเที่คโนโลย่ขึ้องธินาคารืกิรุืงไที่ย 

ซึ่้�งในช่วงแรืกิ กิรืมควบัคุมโรืคเองกิ็ไม่ตัรืะหนักิว่า หน่วยงานตันเองเป็นผูู้้ควบัคุมขึ้้อมูล (Data Controller) 

อ. ฐิติรตันำ ์
ทิัพัยสั์มิฤทัธิ�กิุลี่   
อาจัารย์ค์ณะนิติศาสตร ์
มีหัาวิทุยาลัยธิรรมีศาสตร์
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และแอป “หมอชนะ” ซึ่้�งเป็นความพยายามขึ้องกิลุ่มธิุรืกิิจ แตั่เนื�องจากิตั้องใช้ขึ้้อมูลเชิงล้กิมากิ จ้งไม่ถููกิ

ดาวน์โหลดมาใช้งานจรืิงมากินักิ

ศ.ดรุ.กาญจินา กาญจินสุต จิากสถาบัุนเทัคิโนโลยีแหั่งเอเชีย หัรุ่อ AIT ให้ความเห็นปรืะเด็นสัิที่ธิิ 

ความเป็นสั่วนตััวในบัรืิบัที่สัังคมไที่ยว่า คนไที่ยไม่ค่อยสันใจเรืื�องความเป็นสั่วนตััว และไว้ใจขึ้้อมูลที่่�ออกิมา

จากิที่่ว่หรืือจอคอมพิวเตัอรื์ว่าเป็นสัิ�งที่่�เชื�อถูือได้ ซึ่้�งตั้องไม่ลืมว่า โลกิน่�ม่ “อาชญากิรือยู่ทีุ่กิแห่งหน” ความ 

ปลอดภัยขึ้องข้ึ้อมูลเก่ิ�ยวกัิบัตััวเรืาจ้งสัำคัญมากิ ถู้ากิลุ่มผูู้้ใช้  (User) ให้ขึ้้อมูลสัำคัญสั่วนบุัคคลง่ายขึ้้�น 

กิ็อาจเกิิดคด่อาชญากิรืรืมที่างดิจิที่ัลมากิขึ้้�นตัามไปด้วย ดังนั�น กิลุ่มผูู้้จัดที่ำนโยบัาย (Policy Maker) เช่น 

กิรืมควบัคุมโรืคตัิดตั่อ ม่หน้าที่่�ที่่�ตั้องดูแลขึ้้อมูลว่าขึ้้อมูลแบับัไหนเปิดได้ และขึ้้อมูลแบับัไหนตั้องปิด เพื�อ

ป้องกิันขึ้้อมูลสั่วนบัุคคลรืั�วไหลไปสัู่มิจฉีาช่พ

ศ.ดรุ.กาญจินา เสันอว่า ปัจจุบัันแอปมักิกิำหนดให้กิรือกิบััตัรืปรืะชาชนในกิารืลงที่ะเบ่ัยนใช้งาน 

ผูู้้ใช้งานตั้องตัรืะหนักิกิ่อนลงที่ะเบั่ยนว่า สัิ�งที่่�ได้มาจะคุ้มค่ากิับัขึ้้อมูลสั่วนบัุคคลที่่�เปิดเผู้ยหรืือไม่ ในปรืะเด็น

ความปลอดภัยขึ้องข้ึ้อมูลส่ัวนบัุคคล เกิ่�ยวขึ้้องกิับักิลุ่มผูู้้ใช้ กิลุ่มผูู้้จัดที่ำนโยบัาย และกิลุ่มพัฒนาโปรืแกิรืม 

(Software Development) ซึ่้�งหากิตั้องกิารืแกิ้ปัญหา จำเป็นตั้องสัรื้างความตัรืะหนักิกิับัคนสัามกิลุ่มน่�

โคำวิด-19 คิำดแต่ไมิถ่่ึง กัิบัคำว�มิเห้ล่ี่�อมิลี่ำ�ยุคำดิจิำทััลี่
การุเข�าถ้งอินเทัอร์ุเน็ตเปรีุยบุเสม่อนคิวามจิำเป็นพ่ั�นฐาน เป็น “ป้จิจัิยทีั�หั�า” ของทุักคิน เพัรุาะ

ชีวิตยุคินิวนอรุ์มอลในช่วงโรุคิโคิวิด-19 แพัรุ่รุะบุาด ทัำใหั�เรุาต�องรุักษ์ารุะยะหั่าง เก็บุตัวอย้่กับุบุ�าน 

โลกออนไลน์จิ้งกลายเป็นโลกใบุเดียวทัี�เช่�อมผ้�คินเข�าหัากัน 

นอกจิากนี� การุได�รัุบุคิวามช่วยเหัล่อจิากภัาคิรุัฐ ยังออกแบุบุใหั�มีการุลงทัะเบุียนเพ่ั�อรุับุสิทัธิผ่าน

ออนไลน์ ป้ญหัาทัี�เกิดข้�นก็คิ่อ หัากใคิรุ “เข�าไม่ถ้ง” โลกออนไลน์ พัวกเขาก็จิะเสียโอกาสในการุเข�าถ้ง

คิวามชว่ยเหัลอ่ตา่ง ๆ ตามไปด�วยเชน่กัน โดยเฉพัาะในกลุม่คินเปรุาะบุาง ซ้�งมตี�นทันุชวีติต�ำกวา่คินทัั�วไป 

โอกาสทัี�พัวกเขาจิะถ้กคิวามเหัล่�อมล�ำทัับุซ�อนในสังคิมยุคิดิจิิทััล จิ้งมากข้�นตามไปด�วยเช่นกัน

สนิุตย ์เชรุษ์ฐา ผ้�อำนวยการุสถาบุนั Change Fusion นำเสันอปรืะเดน็ความเหลื�อมล�ำที่างดจิทิี่ลั 

ขึ้องไที่ย จากิมาตัรืกิารืแก้ิปญัหาในสัถูานกิารืณ์โรืครืะบัาดไว้วา่ นโยบัายที่่�รัืฐบัาลออกิแบับั ที่ั�งกิารืรัืบัรืูข้้ึ้อมลูที่่�

เปน็ปัจจบุันั กิารืรืบััความชว่ยเหลือเยย่วยา หรือืแม้แตัก่ิารืรืว่มตัรืวจสัอบัขึ้า่วปลอม ลว้นแตัต่ัอ้งใชอ้นิเตัอรืเ์นต็ั

ที่ั�งสิั�น และเมื�อปรืะเมนิกิารืเขึ้า้ไมถู่ง้อนิเที่อรืเ์นต็ัขึ้องคนไที่ย มป่รืะมาณ 10 ลา้นคน โดยพจิารืณาจากิขึ้อ้มลู

ปี พ.ศ. 2562 ขึ้อง กิสัที่ช. (สัำนักิงานคณะกิรืรืมกิารืกิิจกิารืกิรืะจายเสั่ยง กิิจกิารืโที่รืที่ัศน์ และกิิจกิารื

โที่รืคมนาคมแหง่ชาตั)ิ รืะบัวุา่มค่นใชอ้นิเที่อรืเ์นต็ั 50.1 ลา้นคน จากิปรืะชากิรืที่ั�งหมด 66.5 ลา้นคน ขึ้ณะที่่� 

สัำนักิงานสัถูติิัแหง่ชาติั ป ีพ.ศ. 2561 สัำรืวจผูู้ใ้ชเ้ครืื�องมอืดจิทิี่ลัที่่�อายุมากิกิวา่ 6 ปขีึ้้�นไป โดยสัุม่ตัวัอย่างให้

เที่่ากิับัปรืะชากิรืที่ั�งปรืะเที่ศ พบัคำตัอบัว่า รื้อยละ 40 ขึ้องปรืะชากิรืไม่เคยใช้อินเตัอรื์เน็ตั

เมื�อไม่สัามารืถูเข้ึ้าถูง้อินเตัอร์ืเน็ตัได้ จง้เข้ึ้าไม่ถูง้คุณภาพชวิ่ตัที่่�ด ่เพรืาะข้ึ้อมูลเชิงรืายละเอย่ดขึ้องโรืค 

จะถููกิเผู้ยแพรื่ และผู้ลิตัซึ่�ำย�ำที่วนที่างแพลตัฟอรื์มออนไลน์มากิกิว่าช่องที่างท่ี่ว่และวิที่ยุ รืวมทัี่�ง เขึ้้าไม่ถู้ง

สัิที่ธิิตัามมาตัรืกิารืช่วยเหลือขึ้องรัืฐ เช่น โครืงกิารื “เรืาไม่ที่ิ�งกิัน” ที่่�รัืฐบัาลจ่ายเงินเย่ยวยาเดือนละ 5,000 

บัาที่ตัิดตั่อกิันเป็นเวลา 3 เดือนให้กัิบัผูู้้ได้รืับัผู้ล 

กิรืะที่บัจากิมาตัรืกิารืล็อกิดาวน์ รื้านค้าถููกิปิด หรืือ

กิลายเป็นคนว่างงาน ขึ้าดรืายได้  เพรืาะกิารืลง

ที่ะเบั่ยนขึ้อรัืบัเงินเย่ยวยาต้ัองที่ำผู่้านอินเตัอร์ืเน็ตั 

ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ที่่�รัืฐบัาลเปิดรืับัลง

ที่ะเบั่ยน ม่กิารืสัำรืวจและพบัว่าม่ผูู้้เขึ้้าไม่ถู้งความ

ช่วยเหลือเป็นจำนวนมากิ

เมื�อไม่สัามารืถูเข้ึ้าถู้งอินเตัอร์ืเน็ตัได้ กิ็ ม่

ความเสั่�ยงที่่�จะป่วยและเสั่ยช่วิตัจากิกิารืตัิดเชื�อโรืค 

และไม่ได้รัืบักิารืรืักิษาที่่�ที่ันที่่วงที่่ ที่ั�งน่�เพรืาะตั้อง

ใช้รืะบับัอินเตัอรื์เน็ตัในกิารืตัิดตั่อโรืงพยาบัาล เขึ้้า

รืะบับั รืักิษา เป็นตั้น

นอกิจากิน่� กิารืขึ้าดที่ักิษะในกิารืใช้ช่วิตับัน

โลกิดิจิที่ัล ในภาวะที่่�กิารืรืะบัาดขึ้องขึ้่าวลวง-ขึ้่าว

ปลอม รืวมถูง้กิารืใช้เครืื�องมือดิจทิี่ลัอย่างไม่รืูเ้ท่ี่าทัี่น 

แม้ด้านหน้�งจะพบักิารืใช้แพลตัฟอรื์มออนไลน์อย่าง

สัรื้างสัรืรืค์มากิขึ้้�น เช่น เปิดเพจรืวมหางานในที่้องถิู�น หรืือสัอนเที่คนิคขึ้ายขึ้องออนไลน์ แตั่อ่กิด้านหน้�ง 

กิ็พบักิารืขึ้ายบัรืิกิารืที่างเพศหลากิหลายรืูปแบับั และกิารืชักิชวนให้เล่นกิารืพนันออนไลน์กิ็เพิ�มขึ้้�นเช่นกิัน

อยา่งไรืกิต็ัาม ในความเหลื�อมล�ำที่างดจิทิี่ลั ซึ่้�งที่ำใหป้รืะชาชนขึ้าดโอกิาสั ตักิอยูใ่นความเสั่�ยง อนัเนื�อง

มาจากิความไม่พรื้อมขึ้องรืัฐบัาลในกิารืใช้เที่คโนโลย่รืับัมือกิับัสัถูานกิารืณ์โรืครืะบัาดเหล่าน่� สัุนิตัย์ เสันอว่า 

กิารืสัรื้างพลเมืองดิจิทัี่ล ให้ม่ส่ัวนรื่วมแกิ้ปัญหาสัังคมในสัถูานกิารืณ์วิกิฤตั รื่วมกิับัภาครืัฐจ้งเป็นเรืื�องจำเป็น 

เพื�อให้ปรืะชาชนสัามารืถูเขึ้้าถู้งขึ้้อมูลขึ้่าวสัารืและความช่วยเหลือผู้่านเครืื�องมือตั่าง ๆ ได้มากิขึ้้�น

หลังกิารืนำเสันอ ธิปไตรุ แสละวงศ์ นักวิชาการุอาวุโส สถาบัุนวิจิัยเพั่�อการุพััฒนาปรุะเทัศไทัย 

(TDRI) แสัดงความคิดเห็นว่า ช่องว่างหรืือความเหลื�อมล�ำที่างดิจิทัี่ล (Digital Divide) ที่่�นำไปสัู่กิารืขึ้าด 

โอกิาสัที่ั�งกิารืศ้กิษาและกิารืหางานที่่�มั�นคง เป็นปัญหาที่่�ถููกิพูดถู้งกิันมากิ่อนหน้าน่�แล้ว กิรืะทัี่�งสัถูานกิารืณ์

โควิด-19 เป็นเพ่ยงตััวเร่ืงให้เห็นชัดขึ้้�น เช่น เมื�อกิารืรืะบัาดรุืนแรืงขึ้้�นจนรัืฐบัาลต้ัองใช้มาตัรืกิารืล็อกิดาวน์ 

คนจำนวนไม่นอ้ยต้ัองตักิงานเพรืาะไม่สัามารืถูเปล่�ยนไปที่ำงานจากิที่่�บ้ัาน (Work From Home) ได้ เนื�องจากิ 

ไม่ม่คอมพิวเตัอรื์และอินเตัอรื์เน็ตัสัำหรืับัที่ำงาน

รืฐับัาลไม่ไดจ้รืงิจงักิบัักิารืปฏิรูิืปสัูค่วามเป็นรืฐับัาลดิจทิี่ลั จง้ไม่มข่ึ้อ้มลูที่่�จะดำเนินนโยบัายแบับัเฉีพาะ

เจาะจงได้ เช่น มาตัรืกิารืช่วยเหลือคนจนไม่ตัรืงเป้าเพรืาะรืัฐไม่รู้ืว่าคนจนอยู่ที่่�ไหน แตั่ในวิกิฤติักิ็ยังม่โอกิาสั 

เช่น เมื�อรืัฐม่ขึ้้อจำกิัดในกิารืรัืบัมือ ที่้องถูิ�นกิลับัได้แสัดงบัที่บัาที่มากิขึ้้�นผู่้านกิลไกิ อาสัาสัมัครืสัาธิารืณสุัขึ้

หมูบ่ัา้น (อสัม.) หรือืภาคสังัคมที่่�ตัั�งตัูป้นัสัขุึ้ ซึ่้�งถูอืเปน็นวัตักิรืรืมชว่ยเยย่วยาในชว่งวกิิฤตัไิดอ้ก่ิที่างหน้�ง และ

วิกิฤตัิครืั�งน่�ยังที่ำให้รืัฐสัามารืถูเกิ็บัข้ึ้อมูลคนจนได้อย่างเป็นรืะบับั โดยหากิรัืฐม่ธิรืรืมาภิบัาลและม่กิารืเชื�อม

ฐานขึ้้อมูลกิ็จะเป็นปรืะโยชน์มากิในอนาคตั

สุนำติย ์เช้รษ์ฐ�   
ผู้้�อำานวยการสถาบัีน Change Fusion
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ศ.สุรุิชัย หัวันแก�ว นักวิชาการุสถาบัุนวิจิัยสังคิม จิุฬาลงกรุณ์มหัาวิทัยาลัย กิล่าวว่า ปัญหาที่ั�ง 

ความเหลื�อมล�ำ ที่ั�งธิรืรืมาภิบัาลขึ้องรืัฐบัาลดิจิทัี่ล (Governance Digital Government) อาจรืุนแรืงข้ึ้�น 

ที่่ามกิลางความรืะแวงสังสััยว่า ขึ้้อมูลที่่�เก็ิบัไปเพื�อรืายใหญ่หรืือรืายเล็กิ ขึ้ณะที่่�สัถูานกิารืณ์ที่่�เกิิดขึ้้�นก็ิไม่

สัามารืถูหาผูู้้รืับัผู้ิดชอบัจากิความล้มเหลวได้ เช่น หน่วยงานตั่างๆ พากิันบัอกิว่าม่ขึ้้อจำกิัดด้านงบัปรืะมาณ

นอกิจากิน่� ในช่วงหลายปีที่่�ผู้่านมา รืัฐยังม่ลักิษณะรืวมศูนย์อย่างมากิ และในช่วงโรืครืะบัาด ภาครัืฐ

ยังสัามารืถูรืวมศูนย์ผู้่านสัถูานกิารืณ์ฉีุกิเฉีิน ขึ้ณะเด่ยวกิัน กิ็เห็นพลังในกิารืปรืับัตััวที่่�มาจากิความแขึ้็งแรืง

ขึ้องภาคสัังคม

ปรืะเดน็พลเมอืงดจิิที่ลันา่สันใจ จะตัอ้งถูกิเถูย่งถูง้บัที่บัาที่ขึ้องพลเมอืงดจิทิี่ลัที่่�เกิดิขึ้้�นใหม ่ไมเ่พย่งเรืื�อง

กิารืตัอ่ตัา้นรืฐั แต่ัรืวมถูง้กิารืสัรืา้งบัที่บัาที่ขึ้องสังัคมเพื�อกิำกิบััดแูลที่ศิที่างขึ้องรืฐั เรืื�องธิรืรืมาภบิัาล เรืื�องกิารื

ดแูลความทุี่กิข์ึ้ยากิขึ้องคนในสังัคม ที่่�ไปไกิลกิว่ากิารืแถูลงข่ึ้าวจากิสัว่นกิลาง รืวมถูง้กิารืปฏิริืปูขึ้องหน่วยงาน

ตั่างๆ ที่ั�งด้วยตันเองและด้วยกิารืปฏิิรืูปรื่วมกิันที่่ามกิลางสัังคมที่่�ตัื�นตััวมากิขึ้้�น 

พัลี่เมิอ่งยุคำดิจิำทััลี่กัิบักิ�รรบััมิอ่โรคำระบั�ด
ข่องข่้อมูิลี่ข่่�วส�ร

การุแพัรุ่กรุะจิายของข่าวปลอมเทีัยบุได�กับุโรุคิรุะบุาด หัรุอ่ทัี�เรีุยกกันว่า Infodemic เป็นอันตรุาย 

กับุปรุะชาชนวงกว�าง การุป้องกัน และสกัดกั�นโรุคิรุะบุาดของข่าวปลอม ข�อม้ลข่าวสารุทัี�ส่งผลกรุะทับุ

ด�านลบุกับุผ้�คิน เป็นเช่นเดียวกันกับุการุสกัดกั�นโรุคิรุะบุาด นั�นค่ิอการุทัำลายพัาหัะ และการุสรุ�างภัมิ้คิุ�มกนั

ใหั�กับุพัลเม่อง

พัีรุพัล อนุตรุโสตถิ� ผ้�จิัดการุศ้นย์ชัวรุ์ก่อน

แชรุ์ อสมทั. กิล่าวว่า พลเมืองดิจิที่ัลหมายถู้ง ผูู้้ที่่� 

เขึ้้าถู้งอินเตัอรื์เน็ตัแล้วสัามารืถูใช้อินเตัอรื์เน็ตั 

เพื�อม่ส่ัวนร่ืวมในสัังคมเศรืษฐกิิจดิจิที่ัลได้อย่างม่ 

ปรืะสัิที่ธิิภาพ ม่ความรืับัผู้ิดชอบั และม่ความ

ปลอดภัย ซ้ึ่�งกิารืเป็นพลเมืองดิจิทัี่ลตั้องม่ 8 ที่ักิษะ 

ไดแ้กิ ่1) ที่กัิษะในกิารืรัืกิษาอัตัลกัิษณ์ที่่�ดข่ึ้องตันเอง 

2) ที่ักิษะในกิารืรัืกิษาข้ึ้อมูลส่ัวนตััว 3) ที่ักิษะใน

กิารืคิดวิเครืาะห์ม่วิจารืณญาณที่่�ด่ 4) ที่ักิษะในกิารื

จัดสัรืรืเวลาหน้าจอ 5) ที่ักิษะในกิารืรืับัมือกิับักิารื

คุกิคามที่างโลกิออนไลน์ 6) ที่ักิษะในกิารืบัรืิหารื

จดักิารืข้ึ้อมูลที่่�ผูู้้ใช้งานที่ิ�งไว้บันโลกิออนไลน์ (Digital 

Footprint) 7) ที่ักิษะในกิารืรืักิษาความปลอดภัย 

ขึ้องตันเองในโลกิออนไลน์ และ 8) ที่ักิษะในกิารืใช้

เที่คโนโลย่อย่างม่จรืิยธิรืรืม 

อย่างไรืกิ็ตัาม ลำพังที่ักิษะกิารืเป็นพลเมืองดิจิที่ัลเดิม 8 ขึ้้ออาจไม่พอ ตั้องม่ขึ้้อที่่� 9) คือ ที่ักิษะกิารื

เชื�อมโยงและแยกิแยะโลกิจรืงิกิบััโลกิออนไลนไ์ดช้ดัเจน บัางครืั�งเรืาใหน้�ำหนกัิกิบััโลกิอนิเตัอรืเ์นต็ัแยกิจากิโลกิ

จรืิงมากิเกิินไป และบัางครัื�งเรืากิ็เข้ึ้าใจว่าสิั�งที่่�เกิิดในโลกิดิจิที่ัลจะมาเกิิดในช่วิตัจรืิงได้ด้วย ดังนั�น หากิที่ำให้

คนแยกิแยะและเชื�อมโยงรืะหว่างโลกิที่ั�ง 2 ได้ ยุคใหม่ขึ้องพลเมืองดิจิที่ัลที่่�โลกิจริืงกิับัโลกิเสัมือนปรืะสัาน

กิันกิ็น่าจะไปได้ไกิลขึ้้�น

พัีรุพัล กิล่าวสัรุืปว่า ในมุมหน้�งกิารืม่ข้ึ้อมูลขึ้่าวสัารืและเกิิดความตัรืะหนักิเป็นเรืื�องด ่แต่ัในบัางกิรืณ ่

เมื�อไปบัวกิกิับัความบักิพรื่องในวงจรืกิารืสัื�อสัารื หรืือความไม่สัมบัูรืณ์ขึ้องวงจรืกิารืสัื�อสัารืในปัจจุบััน เช่น 

กิารืที่่�ม่ผูู้้ปล่อยขึ้่าวปลอมแล้วยังม่รืายได้จากิกิารืปล่อยขึ้่าวปลอมนั�นอยู่ หรืือกิารืสัรื้างขึ้้อมูลเที่็จที่่�ที่ำขึ้้�นได้

ง่าย หรืือม่ข้ึ้อมูลเท็ี่จไว้ใช้เพื�อวัตัถุูปรืะสังค์อื�น ที่ำให้สัถูานกิารืณ์ในโลกิจรืิงเลวร้ืายลงไปด้วย เพรืาะโลกิจรืิง

กิับัโลกิอินเตัอรื์เน็ตัเชื�อมโยงกิัน

ผศ.ดรุ.เอ่�อจิิต วิโรุจิน์ไตรุรุัตน์ เลขาธิการุม้ลนิธิส่�อมวลชนศ้กษ์า /ทัี�ปรุ้กษ์าภัาคิีโคิแฟคิ กิล่าว

เสัรืิมว่า สัิ�งที่่�น่าที่ำกิารืศ้กิษาตั่อไปคือ ในช่วงกิ่อนเกิิดวิกิฤตัิไวรืัสัโควิด-19 สัังคมได้เตัรื่ยมความพรื้อมไว้บั้าง

หรืือไม่อย่างไรื และหลังจากิน่� ควรืจะเตัร่ืยมความพรื้อมสัังคมอย่างไรื รืวมถู้งขึ้้อเสันอเกิ่�ยวกิับัที่ักิษะดิจิที่ัล 

ขึ้้อ 9 เรืื�องเชื�อมโยงและแยกิแยะโลกิจรืิงกิับัโลกิออนไลน์ได้ชัดเจน จะให้คำแนะนำที่่�เป็นรืูปธิรืรืมได้อย่างไรื

ขึ้ณะที่่� อดศิกัดิ� ลมิปรุุง่พัฒันกิจิ CEO บุรุษิ์ทัั เนชั�นบุรุอดแคิสติ�ง คิอรุป์อเรุชั�น ฝ่ากิปรืะเดน็ชวนคดิ 

ว่าด้วยปรืากิฏิกิารืณ์ “ที่ัวรื์ลง” หรืือกิารืปั�นกิรืะแสัให้มวลชนยกิพวกิไปโจมตั่เป้าหมายบันพื�นท่ี่�ออนไลน์ 

ซึ่้�งคนบันโลกิออนไลนจ์ำนวนไมน่อ้ยพรือ้มจะเชื�อขึ้อ้มลูนั�นดว้ยเพรืาะมอ่ารืมณเ์ปน็ที่่�ตัั�ง โดยที่่�ไมไ่ดต้ัรืวจสัอบั

เสัย่กิอ่นว่าขึ้อ้ความที่่�มก่ิารืปั�นกิรืะแสันั�นมข่ึ้อ้เที่จ็จรืงิเปน็อยา่งไรื เรืื�องน่�ถูอืเปน็โรืครืะบัาดอ่กิชนดิหน้�งหรือืไม่ 

เพรืาะหากิเปน็ผูู้ท้ี่่�ภมูคุ้ิมกินัไมด่ ่ดา้นหน้�งอาจเชื�อขึ้า่วปั�นกิรืะแสันั�นโดยงา่ย และอก่ิดา้นหากิวนัหน้�งโดนที่วัรื์

ลงจนอาจถู้งขึ้ั�นสัุขึ้ภาพจิตัเสั่ยได้

กิ�รส่งเสรมิิ Digital Intelligence ให้พ้ัลี่เมิอ่งดิจิำทััลี่
รบััมิอ่ด้�นำมิด่ไซึ่เบัอรยุ์คำนำวินำอรม์ิอลี่

เม่�อเทัคิโนโลยีมีวิวัฒนาการุอย่างรุวดเรุ็ว สิ�งทัี�ตามมาคิ่อมนุษ์ย์กําลังดิ�นรุน เพั่�อใหั�ทัันกับุสภัาพัทัี�

เปน็อย้โ่ดยเฉพัาะอย่างยิ�งด�านมด่ของเทัคิโนโลย ีการุเปลี�ยนแปลงอยา่งรุวดเรุว็ทัาํใหั�เกดิคํิาถามเกี�ยวกบัุ

ศีลธรุรุมและคิวามกังวลเกี�ยวกับุอาชญากรุรุมไซเบุอรุ์ทัี�เพัิ�มข้�น

วธิกีารุสง่เสรุมิใหั�เป็นพัลเมอ่งดิจิทิัลัทัี�ชาญฉลาดยิ�งข้�น หัลกัสต้รุทัี�โรุงเรีุยนคิวรุได�รัุบุการุออกแบุบุ

ในลักษ์ณะทัี�เด็ก ๆ สามารุถจัิดการุกับุการุเปลี�ยนแปลงทัางดิจิิทัลัทัี�เรุ่งตัวข้�นได� คินรุุน่ใหัม่และเด็กตั�งแต่

รุะดับุอนุบุาลเป็นต�นไป คิวรุตรุะหันักถ้งอนาคิตดิจิิทััลมากข้�น เพ่ั�อทีั�จิะไม่ตกหัลุมพัรุางเทัคิโนโลยีหัรุ่อ 

ตกเป็นเหัย่�อของอาชญากรุไซเบุอรุ์ทัี�ยากทัี�จิะถ้กจิับุได� ในขณะเดียวกันก็ใหั�พัวกเขาเตรีุยมพัรุ�อมสําหัรัุบุ

การุรุะบุาดใหัญ่คิรุั�งต่อไป
พ่ัรพัลี่ อนำตุรโสตถิึ�     
ผู้้�จััดการศ้นย์ชวัรก่์อนแชร ์อสมีทุ.
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สุภัิญญา กลางณรุงคิ์ ผ้�รุ่วมก่อตั�งภัาคิี 

โคิแฟคิ (COFACT) ปรุะเทัศไทัย นำปรืะเด็น 

แลกิเปล่�ยนว่ากิารืใช้ช่วิตัยุคนิวนอรื์มอล จะสั่งผู้ล 

กิรืะที่บัที่างเศรืษฐกิิจ สัังคมสูังวัย อัตัรืากิารืเกิิด 

ลดลง ภาวะกิารืจ้างงาน กิารืที่ดแที่นแรืงงาน 

บัางอาช่พม่แนวโน้มถููกิแที่นท่ี่�สัูง  เช่น พนักิงาน 

คอลเซึ่็นเตัอรื์ ผูู้้เตัรื่ยมเอกิสัารืภาษ่ ผูู้้ปรืะเมินความ

เสัย่หายด้านกิารืปรืะกัินภัยรืถูยนต์ั ผูู้้รืบััเหมาแรืงงาน

ในภาคเกิษตัรื สั่วนอ่กิบัางอาช่พจะถููกิที่ดแที่นตั�ำ

คือ เจ้าหน้าที่่�จิตัเวช นักิสัังคมสังเครืาะห์ แพที่ย์ 

ผูู้้บัรืิหารืรืะดับัสัูง เป็นตั้น

ความฉีลาดขึ้องพลเมอืงยคุดจิทิี่ลั ม ่4 ปจัจยั

ที่่�สัำคัญ ได้แกิ่ 1) บัรืิบัที่ (สัมอง) เรืาเขึ้้าใจและ

ปรืะยกุิตัใ์ช้ความรืูข้ึ้องเรืาอยา่งไรื 2) อารืมณ ์(หัวใจ) 

เรืาม่กิรืะบัวนกิารืและกิารืบูัรืณากิารืความคิดและ

ความรู้ืสั้กิและเชื�อมโยงตััวเองกัิบัคนอื�นอย่างไรื 3) แรืงดลใจ (จิตัวิญญาณ) เรืาใช้ความรืู้สั้กิขึ้องตััวตัน 

จุดหมายร่ืวม ความไว้วางใจและคุณงามความด่อื�นเพื�อส่ังผู้ลกิรืะที่บัต่ัอกิารืเปล่�ยนแปลงและกิารืกิรืะที่ำไปสัู่

ปรืะโยชนส์ัว่นรืวมไดอ้ยา่งไรื และ 4) กิายภาพ (กิาย) เรืาหลอ่หลอมบัม่เพาะและรืกัิษาสัขุึ้ภาพและสัขุึ้ภาวะ

สัว่นตัวัขึ้องตันเองและบัคุคลแวดลอ้มอยา่งไรืใหอ้ยูใ่นสัถูานะที่่�จะใชพ้ลงังานที่่�จำเปน็ตัอ่กิารืเปล่�ยนขึ้องตันเอง

และรืะบับัตั่างๆ

ในขึ้ณะที่่�ด้านมืดขึ้องไซึ่เบัอร์ืนั�น สภุัญิญา อา้งถูง้ CNBC ที่่�ช่�วา่อัตัรืากิารืเข้ึ้าชมพอร์ืนฮัูบั (Pornhub) 

ชว่งโควิด-19 ขึ้องผูู้้คนที่ั�วโลกิเพิ�มขึ้้�น และในปรืะเที่ศไที่ยก็ิมอ่ตััรืากิารืเข้ึ้าชมที่่�สูังอยูใ่นรืะดับัตัน้ ๆ ในขึ้ณะที่่�

ปรืะเด็นอื�น ๆ เช่น อาชญากิรืรืมออนไลน์กิ็ม่ตััวเลขึ้ที่่�เพิ�มขึ้้�น อาที่ิ เสันองานออนไลน์ ลวงบัรืิจาค สัวมรือย

เป็นตััวแที่น หรืือผูู้้เช่�ยวชาญไอที่่ และลวงเล่นพนันออนไลน์ รืวมทัี่�ง กิารืโฆษณาอาหารืและยาผู้ิดกิฎหมาย

ออนไลน์ กิ็ยังคงเป็นปัญหาออนไลน์ที่่�มาอันดับัหน้�งในปีที่่�แล้ว เพรืาะม่กิารืโฆษณาให้น่าเชื�อถูือ จงใจหลอกิ

ขึ้าย และยังเข้ึ้าถูง้ง่ายอก่ิด้วย แต่ักิารืขึ้ายยาผู่้านออนไลน์ผู้ดิกิฎหมาย เพรืาะยาต้ัองขึ้ายในสัถูานที่่�ตัั�งเท่ี่านั�น

พัันตํารุวจิโทัหัญิง เพัรีุยบุพัรุ�อม เมฆิยิานนท์ั รุองผ้�กำกับุ กลุม่งานต่อต�านการุล่วงละเมิดทัางเพัศ

ต่อเด็กทัางอินเตอรุ์เน็ต กองบุังคิับุการุตรุวจิสอบุและวิเคิรุาะหั์อาชญากรุรุมทัางเทัคิโนโลยี (บุก.ตอทั.)

ได้เน้นย�ำว่า ตัํารืวจไม่สัามารืถูตัิดตัามอาชญากิรืรืมไซึ่เบัอรื์ท่ี่�เพิ�มข้ึ้�นได้ทัี่�งหมด โดยเฉีพาะอาชญากิรืรืมขึ้้าม

พรืมแดนที่างออนไลน์ ในช่วงโควิด-19 ม่เด็กิจํานวนมากิถููกิล่วงละเมิดที่างเพศ เช่น เด็กิ ๆ กิําลังถููกิล่อลวง

ให้บัันที่้กิวิด่โอกิารืช่วยตััวเอง รืาคาขึ้องแตั่ละวิด่โอม่ตัั�งแตั่ 5,000 ถู้ง 50,000 บัาที่ และม่หลายกิรืณ่ท่ี่� 

ชาวตัา่งชาตัหิลอกิคนที่่�เกิษย่ณอายแุลว้ใหเ้ขึ้า้สัูค่วามสัมัพนัธิ ์และขึ้โมยเงนิออมท่ี่�เกิบ็ัไวไ้ปทัี่�งหมด นอกิจากิน่� 

เที่คโนโลย่ เช่น กิารืแปลภาษาขึ้องกิูเกิิล (Google Translation) ที่ำให้อาชญากิรืสัามารืถูเขึ้้าถู้งเหยื�อได้ 

เรื็วและง่ายขึ้้�น ที่ําให้เป็นอาชญากิรืรืมไรื้พรืมแดน เช่น กิารืขึ้ายภาพเด็กิเปลือยกิายมากิกิว่า 50,000 ภาพ

ในออสัเตัรืเล่ย ที่ั�งน่� แต่ัละกิรืณ่จะใช้เวลาปรืะมาณหน้�งปีในกิารืติัดตัามอาชญากิรื และเที่คโนโลย่ขัึ้�นสูัง 

สุภิูญญ� กิลี่�งณรงค์ำ     
ผู้้�รว่มีก่อตั�งภัาคี์โค์แฟค์  (COFACT)  ประเทุศไทุย  

ที่ําให้กิารืจับักิุมที่ำได้ยากิขึ้้�น

ดงันั�น กิารืเปน็พลเมอืงดจิทิี่ลัที่่�ชาญฉีลาด จง้เปน็ที่างเลอืกิเพื�อรัืบัมอืกิบััภยัคุกิคามที่่�ไมใ่ชเ่รืื�องไกิลตัวั

อก่ิตัอ่ไป และไม่อาจรือใหเ้จา้หนา้ที่่�ตัดิตัามอาชญากิรืไซึ่เบัอรืไ์ด ้เพรืาะมนัยากิขึ้้�น วธิิท่ี่่�ด่ที่่�สัดุคือ กิารืปกิปอ้ง

สัิที่ธิิด้วยตััวเอง

ดรุ.ณภัทััรุ เรุอ่งนภัากล้ รุองคิณบุดคีิณะสารุสนเทัศและการุส่�อสารุ มหัาวทิัยาลยัแมโ่จิ� ยกิตัวัอยา่ง

กิารืรู้ืเท่ี่าทัี่นดิจิที่ัลในกิลุ่มเด็กิในโรืงเร่ืยนขึ้องปรืะเที่ศออสัเตัรืเล่ย กิล่าวคือ กิารืรู้ืเท่ี่าทัี่นดิจิที่ัลได้ถููกิรืวมเข้ึ้า

กิบััหลกัิสูัตัรืตัั�งแตัร่ืะดบััอนบุัาลจนถูง้มธัิยมศก้ิษา เพื�อใหน้กัิเรืย่นมค่วามเขึ้า้ใจท่ี่�ดข่ึ้้�นเกิ่�ยวกิบััเที่คโนโลยดิ่จทิี่ลั 

ซึ่้�งเป็นตััวอย่างขึ้องแนวปฏิิบััตัิด่ ที่่�ปรืะเที่ศไที่ยควรืเรื่ยนรืู้ และปรืับัปรืุงหลักิสัูตัรืในโรืงเรื่ยนด้วย 

ปจัจบุันั มก่ิารืสัอนความสัามารืถูที่ั�วไป 10 ปรืะกิารืขึ้องกิารืรืูเ้ท่ี่าที่นัดจิทิี่ลัสัาํหรืบัันกัิเรืย่นตัั�งแตัร่ืะดบัั

อนุบัาลเป็นตั้นไป และวิชารู้ืเที่่าทัี่นดิจิทัี่ลจะยากิขึ้้�นเมื�อเลื�อนชั�นสูังขึ้้�น หัวขึ้้อยังรืวมถู้งกิารืกิลั�นแกิล้งที่าง

อนิเที่อรืเ์นต็ัเพื�อปกิป้องเดก็ิ ๆ จากิโพสัต์ัเชงิลบัที่างออนไลน ์มโ่รืงเรืย่นจำนวน 13 โรืงเรืย่น มุง่เนน้หลกัิสูัตัรื

กิารืเป็นพลเมืองดิจิที่ัล เด็กิ ๆ ถููกิกิรืะตัุ้นให้เปล่�ยนรืหัสัผู่้านเป็นปรืะจํา เพรืาะกิารืแฮ็ูครืหัสัผู่้านจะง่ายขึ้้�น

มากิในอนาคตัอันใกิล้ ดังนั�นความฉีลาดที่างดิจิที่ัล และพลเมืองดิจิที่ัลจะขึ้ับัเคลื�อนเศรืษฐกิิจ และปรืับัปรืุง

ความเป็นอยู่ที่่�ด่ขึ้องผูู้้คน 

รุศ.มาลี บุุญศิรุิพัันธ์ อดีตคิณบุดี คิณะวารุสารุศาสตรุ์และส่�อสารุมวลชน มหัาวิทัยาลัย

ธรุรุมศาสตร์ุ ยกิตััวอย่างปรืากิฏิกิารืณ์เอคโค่เช็มเบัอรื์ (Echo Chamber ) หรืือฟิลเตัอรื์บัับัเบัิล (Filter 

Bubble) เนื�องจากิรืะบับัปัญญาปรืะดิษฐ์ หรืือเอไอ (AI) ซึ่้�งนำมาใช้บัรืิหารืจัดกิารืสัื�อออนไลน์ตั่าง ๆ จะ 

คัดเลือกิแตั่ขึ้้อมูลที่่�ผูู้้ใช้งานแต่ัละคนชอบัหรืือสันใจมาให้ และกัินขึ้้อมูลด้านอื�น ๆ ออกิไปจากิความรืับัรืู ้

นานวนัเขึ้า้แตัล่ะคนกิจ็ะเคยชนิกิบัักิารืรัืบัข้ึ้อมลูดา้นเดย่วโดยไมรู้่ืตัวั และนำไปสู่ักิารืแบัง่แยกิในสังัคมอนัเปน็

ปัญหาที่่�กิำลังเกิิดขึ้้�นที่ั�วโลกิ

ศ.ดร.มิ�ล่ี่ บุัญศรปิ่ณ ดร.ณภัูทัร เรอ่งนำภู�กิูลี่ นำ�งส�วส�ยใจำ เล่ี่�ยงพัันำธุ์สกิุลี่ แลี่ะ พั.ต.ทั.ห้ญิง เพัรย่บัพัรอ้มิ เมิฆิิย�นำนำท์ั
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ดังนั�น โรืงเร่ืยนตั้องม่เนื�อหาเหล่าน่� และทํี่าให้เด็กิ ๆ ตัรืะหนักิถู้งอันตัรืายท่ี่�รืออยู่ ความสัามารืถู

ในกิารืวิเครืาะห์ และคิดอย่างม่วิจารืณญาณ ควรืม่อยู่ท่ี่�โรืงเรื่ยน เพื�อให้พวกิเขึ้าตัรืะหนักิถู้งสัิ�งท่ี่�พวกิเขึ้า

กิําลังดูดซึ่ับัและอันไหนเป็นจรืิง ครูืตั้องที่ําหน้าที่่�เป็นโค้ช ครูืตั้องฟังนักิเรื่ยน และช่�แนะแนวที่าง หลักิสัูตัรื

ควรืออกิแบับัอย่างเหมาะสัมตัามอายุ วัฒนธิรืรืม โอกิาสั และความไว้วางใจ รืวมถู้งต้ัองเตัรื่ยมปรืะชากิรืวัย 

หนุ่มสัาวให้พรื้อมสัําหรืับักิารืเปล่�ยนแปลงที่างดิจิที่ัลและภัยคุกิคาม 

สายใจิ เลี�ยงพันัธุส์กุล ผ้�อำนวยการุองค์ิกรุ Phandeeyar ให้ความสัำคญักิบัักิารืสัื�อสัารืดว้ยตันเอง 

มากิข้ึ้�นในยุคดิจิที่ัล และเห็นว่าผูู้้คนในสัังคมตักิอยู่ในภาวะที่่�ตั้องใช้ช่วิตักิับัโลกิออนไลน์จนหลงลืมช่วิตั 

ในโลกิจรืิง ที่ำให้สัูญเสั่ยสัิ�งสัำคัญไป 2 เรืื�องคือ 1) กิารืไตัร่ืตัรืองตันเอง (Self-Reflection) มนุษย์จำเป็น 

ตั้องม่เวลาอยู่กัิบัตันเองบ้ัาง เพรืาะม่ความสัำคัญกิับักิารืที่ำงานขึ้องสัมอง ซ้ึ่�งม่ผู้ลต่ัอความคิดสัร้ืางสัรืรืค์ แต่ั

ทีุ่กิวันน่�แที่บัไม่ม่เวลาให้กิับัตันเอง เพรืาะว่างเมื�อใดกิ็มองหน้าจอโที่รืศัพที่์มือถูือตัลอด และ 2) กิารืม่มนุษย์

สััมพันธิ์ (Relationship) เช่น แม้จะมานัดรืวมตััวกัินในรื้านกิาแฟ แต่ัละคนก็ิจะนั�งดูหน้าจอโที่รืศัพท์ี่มือถืูอ

แที่นที่่�จะพูดคุยกัิบัคนตัรืงหน้า ถูา้เรืาเป็นพลเมืองดิจทัิี่ลท่ี่�ชาญฉีลาด เรืาควรืรืูวิ้ธิใ่ช้เที่คโนโลยอ่ย่างชาญฉีลาด

เรุียบุเรุียงจิากเวทัีสานเสวนานักคิิดดิจิิทััล Digital Thinkers Forum คิรุั�งทัี� 14 ส่งท้ายปิี 2020 

สริป่ิบทเริยีนช่วนคดิวา่ดว้ยเริ่�อง “พลเมอ่งดจิทิลัในการิริบัมอ่ยค่นวินอริม์อล” เม่�อวนัทัี� 26 พัฤศจิกิายน 

พั.ศ. 2563 ณ หั�องปรุะชุมชั�น 22 โรุงแรุมเดอะคิวอเตอรุ์ อารุีย์  จิัดโดย โคิแฟคิปรุะเทัศไทัย รุ่วมกับุ 

สำนักงานกองทัุนสนับุสนุนการุสรุ�างเสรุิมสุขภัาพั (สสส.) สถาบุันเพั่�อการุยุติธรุรุมแหั่งปรุะเทัศไทัย 

(องคิ์การุมหัาชน) หัรุ่อ TIJ ม้ลนิธิฟรุีดรุิช เนามัน Centre for Humanitarian Dialogue (HD) 

และสถาบุัน Change Fusion
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ว่�ด้วยเร่�อง 
Information 
as a Public Good

#15

เนำ่�องในำวันำเสรภู่�พัส่�อมิวลี่ช้นำโลี่กิประจำำ�ปี 2021/2564 จ่ำงมิก่ิ�ร
เฉลิี่มิฉลี่องเสรภู่�พัในำประเด็นำ Information as a Public Good
ซึ่่�งเปรย่บัเท่ัยบัข่อ้มูิลี่ข่�่วส�รว่�เป็นำเสมิอ่นำสินำค้ำ�ส�ธ�รณะท่ั�ต้อง
ย่ดห้ลัี่กิคำว�มิจำรงิ คำว�มินำ่�เช้่�อถ่ึอ แลี่ะทัุกิคำนำเข่้�ถ่ึงได้พัรอ้มิกัินำ 
เคำรอ่ข่�่ยนำกัิคิำดดิจิำทััลี่ แลี่ะภู�ค่ำโคำแฟคำประเทัศไทัย จ่ำงใช้โ้อกิ�สนำ่� 
ประเมิินำบัทับั�ทัข่องส่�อมิวลี่ช้นำไทัย ในำสถึ�นำกิ�รณ์กิ�รแพัร่
ระบั�ดข่องข่้อมูิลี่ข่่�วส�รยุคำโคำวิด-19 ว่�ยังทัำ�ห้นำ้�ท่ั�ส่�อมิวลี่ช้นำ
คำณุภู�พัด่อยูห่้รอ่ไมิ ่โดยเสวนำ�แลี่กิเปล่ี่�ยนำประเด็นำกิ�รเมิอ่งแลี่ะ
คำว�มิจำรงิเร่�องวัคำซึ่น่ำ ซึ่่�งเป็นำทั�งเล่ี่อกิในำกิ�รบัรรเทั�ป้ญห้�โรคำ
ระบั�ด รวมิทัั�งกิ�รนำำ�เสนำอข่้อมูิลี่เร่�องโคำวิด-19 ในำภู�พัรวมิทัั�ง
ในำไทัยแลี่ะส�กิลี่
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ว�รส�รศ�สตรแ์ห้ง่คำว�มิจำรงิในำยุคำโคำวิด : 
บัทัเรย่นำแลี่ะอุปสรรคำ

สถานการุณ์การุเม่องไทัยทัี�รุ�อนแรุง วกิฤตโรุคิรุะบุาดทีั�นบัุวันยิ�งรุนุแรุง วคัิซีนทัี�ด้เหัมอ่นจิะเป็นการุ

บุรุรุเทัาโรุคิ ก็ถ้กใช�เป็นเคิรุ่�องม่อทัางการุเม่องจินไม่น่าเช่�อถ่อ และการุโรุคิรุะบุาดของข�อม้ลข่าวสารุ ทีั�

สรุ�างคิวามสับุสนอย่างยิ�ง ส่งผลกรุะทับุต่อเสรุีภัาพัของส่�อมวลชนไทัยอย่างไม่อาจิหัลีกเลี�ยง ไม่ว่าจิะ

เป็นการุเซ็นเซอรุ์ตัวเองของนักข่าวและสำนักข่าว การุปลด-ลดนักข่าว รุวมไปถ้งการุเล่อกข�างนำเสนอ

เพั่�อคิวามอย้่รุอด

จิีรุพังษ์์ เสันอว่า จากิบัที่เรื่ยนความสัับัสันขึ้องขึ้้อมูลขึ้ณะน่� สัังคมคาดหวังกิับัขึ้้อมูลจากิสัื�อกิรืะแสั

หลักิมากิขึ้้�น ดังนั�น สัื�อมวลชนกิรืะแสัหลักิ ควรืนำคลังขึ้้อมูลที่่�ม่อยู่จำนวนมากิ มาดัดแปลงกัิบัความเป็น 

นกัิขึ้า่ว ใหก้ิลายเป็น “นกัิขึ้า่วเชิงขึ้อ้มลู” มากิขึ้้�น โดยสัื�อมวลชนต้ัองปรัืบัตัวัในกิารืที่ำข่ึ้าวเชงิสับืัสัวนสัอบัสัวน 

ด้วยกิารืใช้เที่คโนโลย่เขึ้้ามาช่วยให้มากิขึ้้�น สัามารืถูแตักิปรืะเด็น ตั่อยอด และแสัวงหาขึ้้อเที่็จจรืิงได้มากิขึ้้�น 

จากิขึ้้อมูลเปิดภาครืัฐที่่�เพิ�มมากิขึ้้�นเรืื�อย ๆ ที่ั�งน่� ปรืะชาชนที่่�กิรืะตัือรืือรื้นในปัจจุบััน ตั้องกิารืขึ้้อมูลหลากิ

หลายดา้น เพื�อที่่�จะใชว้จิารืณญาณในกิารืเสัพขึ้อ้มลู และวิเครืาะหข์ึ้อ้มลูใหร้ือบัดา้นมากิขึ้้�น กิารืปรืบััตัวัขึ้อง

สืั�อมวลชนลักิษณะน่� จะสัามารืถูกิอบักิู้ความน่าเชื�อถูือขึ้องสืั�อมวลชนกิลับัคืนมา และช่วยแกิ้ไขึ้ปัญหาแบับั

บัูรืณากิารืได้ตั่อไป

จ่ำรพังษ์์ ประเสรฐิพัลี่กิรงั     
เลข่าธิิการ สมีาค์มีนักข่่าวนักหันังส่อพิัมีพ์ัแหัง่ประเทุศไทุย

นำภูพััฒนำจั์ำกิษ์์ อัตตนำนำท์ั      
บีรรณาธิิการข่่าวออนไลน์ เวิรค์์พัอยท์ุ ทุ้เดย์  

ส่�อกิระแสห้ลัี่กิคำวรปรบััไปทัำ�ข่่�วเช้งิข่้อมูิลี่ให้ม้ิ�กิข่่�นำ

จิีรุพังษ์์ ปรุะเสรุิฐพัลกรุัง เลขาธิการุ สมาคิมนักข่าวนักหันังส่อพัิมพั์แหั่งปรุะเทัศไทัย ให้ขึ้้อมูลถู้ง

ผู้ลกิรืะที่บัที่่�บุัคลากิรืแวดวงสัื�อได้รืับัในสัถูานกิารืณ์ปัจจุบัันว่า ขึ้้อมูลขึ้องสัหภาพแรืงงานกิลางสัื�อมวลชนใน

หลายปทีี่่�ผู่้านมา รืะบัวุา่ สัื�อมวลชนไดร้ืบััผู้ลกิรืะที่บั และกิลายเป็นผูู้ว้า่งงานกิวา่ 800 คน จากิกิารืถูกูิแที่นที่่�

ด้วยสัื�อออนไลน์ สัื�อตั้องกิารืคนที่ำงานวิชาช่พน้อยลง เพรืาะกิารืเขึ้้ามาขึ้องเที่คโนโลย่

ในขึ้ณะที่่�สัถูานกิารืณ์กิารืแพรื่รืะบัาดขึ้องโรืคโควิด-19 สัื�อมวลชนที่ำงานด้วยความที่้าที่ายมากิขึ้้�น 

ช่วงแรืกิที่่�ม่กิารืปรืะกิาศเคอรื์ฟิว ที่ำให้กิารืดำเนินกิารืขึ้นสั่งหนังสัือพิมพ์ และกิารืลงพื�นท่ี่�เกิ็บัขึ้้อมูลที่ำ

ขึ้่าวถููกิจำกิัด ตั้องเจรืจาตั่อรืองกิับัรืัฐบัาล จนได้รืับักิารืผู้่อนปรืนให้ดำเนินกิารืได้เป็นกิารืเฉีพาะ ยิ�งเมื�อรืัฐ

ควบัคุมมากิขึ้้�นในรืะยะตั่อมา ขึ้้อจำกิัดจำนวนคนในท่ี่�ที่ำงาน ขึ้้อมูลมากิมายท่ี่�ต้ัองตัรืวจสัอบัความจรืิง และ

คำตัอบัสัุดที่้ายจากิรืัฐบัาลตั่อสัถูานกิารืณ์หน้�ง ๆ ที่่�ตั้องรืวดเรื็วเพื�อรืะงับัขึ้่าวลือ-ขึ้่าวปลอม ที่ำให้สัื�อมวลชน

ไม่สัามารืถูที่ำงานเพื�อตัอบัสันองสัังคมได้เที่่าที่่�ควรื ที่ั�ง ๆ ที่่�ม่ความพยายามที่่�จะนำเสันอขึ้่าวสัารืตัามหลักิ

วิชาช่พอย่างเตั็มที่่�กิ็ตัาม 

สถึ�นำกิ�รณ์โรคำระบั�ด ทัำ�ให้สั้งคำมิต้องกิ�รส่�อมิอ่อ�ช้พ่ัมิ�กิท่ั�สุด

นภัพััฒน์จิักษ์์ อัตตนนทั์ บุรุรุณาธิการุข่าวออนไลน์ เวิรุ์คิพัอยทั์ ท้ัเดย์ แบั่งปันปรืะสับักิารืณ์กิารื

ที่ำงานข่ึ้าวออนไลน ์ที่่�ตัอ้งรืว่มงานกัิบัคนรืุน่ใหม่วา่ ลกัิษณะสัื�อในชว่งปทีี่่�ผู่้านมา พบัว่าเมื�อรืายงานข่ึ้าวออกิไป 

จะม่เสั่ยงสัะที่้อนตัอบักิลับัมาแที่บัจะที่ันที่่ เป็นกิารืสัื�อสัารืสัองที่าง ซึ่้�งสัื�อมวลชนจำนวนหน้�งไม่คุ้นเคย จ้ง

เลือกิความปลอดภัยในพื�นที่่�ตััวเอง ไม่นำเสันอปรืะเด็นล่อแหลม ไม่ที่ำหน้าที่่�สัืบัเสัาะหาความจรืิง สั่งผู้ลให้

สัื�อนำเสันอสัิ�งที่่�ไม่น่าสันใจสัำหรืับัสัังคม อาจกิล่าวได้ว่า สัื�อไม่ม่เสัรื่ภาพในกิารืที่ำหน้าที่่�อ่กิตั่อไป

นักิสืั�อสัารืมวลชนท่ี่�จบัใหม่ จะพบัตัำแหน่งท่ี่�เปิดรัืบั คือ Content Creator ไม่ใช่ตัำแหน่งนักิขึ้่าว 

ซึ่้�งม่ความแตักิต่ัางกิันรืะหว่างคนที่ำเนื�อหาในโลกิออนไลน์ และคนที่ำงานสืั�อสัารืมวลชน หลายคนใฝ่่ฝ่ัน

อยากิเป็นสัื�อ แตั่สัถูานกิารืณ์ที่่�ไม่ม่เสัรื่ภาพน่� ที่ำให้จำนวนหน้�งหันไปที่ำงานบัรืิษัที่เอกิชน และใช้เวลาว่าง

ที่ำปรืะโยชนเ์พื�อสัังคมแที่น น่�คือภาวะสัมองไหลขึ้องนกัิสืั�อสัารืมวลชน แตัส่ัถูานกิารืณว์กิิฤตัโรืครืะบัาด เปน็

ช่วงเวลาที่่�สัังคมตั้องกิารืสัื�อมืออาช่พมากิที่่�สัุดอย่างไม่เคยเป็นมากิ่อน วงกิารืสัื�อสัารืมวลชนเอง กิ็ตั้องกิารื 

ผูู้้ร่ืวมงานที่่�ม่ความรือบัรู้ืมากิขึ้้�น ที่ั�งในเรืื�องต่ัางปรืะเที่ศ แพที่ย์ ภาษา รืวมที่ั�งเข้ึ้าใจสืั�อและภาษาใหม่ในโลกิ

ออนไลน์ด้วย 
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หลายครืั�งที่่�สัื�อมวลชนนำเสันอหรืือตัั�งคำถูามเรืื�องวัคซ่ึ่น จะถููกิตั่ตัรืาว่า ไปวิพากิษ์รืัฐบัาล และมักิถููกิ

รืัฐบัาลตัรืาหน้าว่า เป็นสัื�อมวลชนที่่�กิรืะด้างกิรืะเดื�องตั่อรืัฐ ที่ั�ง ๆ ที่่�สัิ�งที่่�สัื�อนำเสันอคือขึ้้อเที่็จจรืิง และล้วน

นำเสันอภายใตั้รืะบัอบัปรืะชาธิิปไตัย ในขึ้ณะท่ี่�กิารืนำเสันอความคิดเห็นขึ้องสัื�อมวลชนเอง ที่ำให้ปรืะชาชน

สัามารืถูถูกิเถู่ยงได้ในยุคปัจจุบัันที่่�ทีุ่กิคนตั้องกิลับัไปอยู่ในสัังคม ฉีะนั�น ในวันน่�เรืาไม่จำเป็นตั้องใช้แค่กิรือบั

นิเที่ศศาสัตัรื์ในกิารืคุยเพ่ยงอย่างเด่ยว แตั่ตั้องใช้หลากิหลายกิรือบัในกิารืร่ืวมถูกิเถู่ยงในกิารืที่ำงานมากิข้ึ้�น 

และที่่�สัำคัญสัื�อมวลชนและปรืะชาชน ไม่สัามารืถูแยกิออกิจากิกิันได้

ปรืะเด็นที่่�ม่ข้ึ้อสัังเกิตัถู้งกิารืนำเสันอข่ึ้าวกิารืนำเข้ึ้าวัคซึ่่น Pfizer ว่าเป็นกิารืนำเสันอข่ึ้าวลวงนั�น 

นภัพััฒน์จิักษ์์ กิล่าวว่า เวิรื์คพอยที่์ทีู่เดย์ ที่ำงานภายใตั้หลักิจรืรืยาบัรืรืณขึ้องสัื�อมวลชน แยกิแยะรืะหว่าง

ความเห็นกิับัขึ้้อเที่็จจรืิงออกิจากิกิันเสัมอ กิรืณ่ดังกิล่าว เป็นกิารื นำเสนอตามหัลักการุว่า “นักการุเม่อง

พ้ัดอย่างไรุ นำเสนอตามนั�น” ซึ่้�งกิ็ม่สัื�อมวลชนอื�น ๆ นำเสันอด้วย ที่ั�งน่� ยืนยันว่าเวิรื์คพอยท์ี่ทีู่เดย์ ไม่ได้

เป็นศัตัรืูกิับัรืัฐบัาล ตัรืงกิันขึ้้าม เวิรื์คพอยที่์ทีู่เดย์ พยามยามนำเสันอขึ้้อมูลท่ี่�รืัฐล้มเหลวในกิารืนำเสันอด้วย 

เพื�อปรืะโยชน์ขึ้องสัังคม

เมื�อที่่มงานสัืบัค้นขึ้้อมูล พบัว่าในเนื�อหาขึ้องขึ้่าวบัางสั่วนกิ็เป็นความจรืิงและไม่จรืิงในขึ้่าวเด่ยวกิัน 

เช่น ม่กิารือ้างถู้งบุัคคลที่ำงานในบัริืษัที่วัคซ่ึ่น ซ้ึ่�งที่ำงานจริืงแต่ัไม่ได้อยู่ในส่ัวนผู้ลิตัวัคซึ่่น หรืือเมื�อเข้ึ้าไปค้น

ฐานขึ้้อมูลวารืสัารืวิชากิารืที่่�ถููกิอ้างถู้ง กิ็พบัว่าไม่ม่งานวิจัยนั�นอยู่จรืิง หรืือม่แม้กิรืะที่ั�งกิารืสัะกิดชื�อวารืสัารื

แบับัผู้ิด ๆ เป็นตั้น 

ความที่้าที่าย คือกิารืเผู้ยแพรื่ขึ้้อมูลที่ำนองน่� มักิเกิิดในกิลุ่มปิด เช่น กิลุ่มไลน์ ซ้ึ่�งผูู้้สั่งตั่อขึ้้อมูลเป็น

บัคุคลที่่�ไวว้างใจ เพื�อน ญาตั ิบัคุคลที่่�เคารืพนบััถูอื จง้เกิดิความเชื�อ และสัง่ขึ้อ้มลูตัอ่ไปอ่กิ ยิ�งไปกิวา่นั�น กิารื

แชร์ืดงักิล่าวได้ขึ้ยายไปยังกิลุม่ปรืะชาชนที่ั�วไป หรือืเฟซึ่บัุ�กิ หรือืที่วิตัเตัอร์ืดว้ย ปรืะกิอบักัิบัความไม่ไว้วางใจ

ตัอ่กิารืที่ำงานขึ้องหนว่ยงานรืฐัที่่�ดแูล ยิ�งที่ำใหค้นเปดิรืบััขึ้อ้มลูขึ้า่วสัารืจากิแหลง่อื�น ๆ มากิข้ึ้�น แตัข่ึ้าดที่กัิษะ

ในกิารืคัดกิรืองข้ึ้อมูลว่าเป็นขึ้่าวปลอม หรืือปลอมบัางส่ัวน หรืือจรืิงบัางส่ัวน ซ้ึ่�งสัถูานกิารืณ์เหล่าน่� ไมได้ 

เกิิดขึ้้�นเฉีพาะในปรืะเที่ศไที่ย แต่ัยังเกิิดขึ้้�นในอ่กิหลายปรืะเที่ศ อย่างเช่น ไนจ่เร่ืย ท่ี่�ม่ผูู้้ที่ำกิารืศ้กิษาพบัว่า 

ม่ผูู้้สั่งตั่อขึ้้อมูลขึ้่าวปลอม ที่ั�งน่� ไม่ได้สั่งเพรืาะความบัันเทิี่ง แต่ัมาจากิความห่วงใยสุัขึ้ภาพขึ้องคนใกิล้ชิดที่่�

รืู้จักิกิัน 

ผศ.ดรุ.ณภัทััรุ ยอมรืบััว่า ตามทัฤษ์ฎนีเิวศวทิัยาของส่�อ (Media Ecology) ไม่ว่าจิะเป็นภัาคิรุฐั หัรุ่อ 

ภัาคิเอกชน หัรุอ่ส่�อ ต�องทัำงานอยา่งสอดคิล�องไปในทัศิทัางเดยีวกนั กิารืหา้มไมใ่ห้สัง่ตัอ่ขึ้อ้มลูเพรืาะกิลวั

จะเป็นข่ึ้าวปลอม ไม่ใช่หนที่างที่่�ถูกูิต้ัอง สิั�งที่่�ควรืจะเป็นคือข้ึ้อมูลต้ัองมคุ่ณภาพ ตัรืวจสัอบัแหล่งที่่�มาได้ และ

ได้รืับักิารืตัรืวจสัอบัแล้ว กิ่อนเผู้ยแพรื่หรืือสั่งตั่อให้กิันและกิัน เพื�อให้ขึ้้อมูลนั�นเป็นปรืะโยชน์ตั่อสัาธิารืณะ 

นอกิจากิน่� พัลเมอ่งทัี�มกีารุรุ้�เทัา่ทันัส่�อ จิง้มคีิวามสำคิญัในการุสรุ�างและสนบัุสนนุเสรุภีัาพั รืวมถูง้

ความปลอดภัยขึ้องสืั�อมวลชนในกิารืหาข่ึ้าวและข้ึ้อมูลท่ี่�เป็นปรืะโยชน์ บันพื�นฐานขึ้องกิารืตัรืวจสัอบัข้ึ้อมูล

จากิแหล่งข่ึ้าวท่ี่�น่าเชื�อถืูอ และสิั�งสัำคัญอ่กิอย่าง คือ ตั้องตัรืวจสัอบัเวลาขึ้องข้ึ้อมูลเหล่านั�นด้วยว่า เป็นจริืง

ในเวลานั�นหรืือไม่ และรืู้สัิที่ธิิตััวเองว่า ตั้องได้รืับัขึ้่าวสัารืขึ้้อมูลที่่�ถููกิตั้องด้วย

ห้วัใจำสำ�คัำญข่องส่�อมิวลี่ช้นำ ค่ำอกิ�รผู้ลิี่ตข่่�ว
ท่ั�มิค่ำณุภู�พั ถึูกิต้อง แลี่ะนำ�่เช้่�อถ่ึอ

รุศ.ธีรุภััทัรุ วรุรุณฤมล คิณบุดีคิณะการุส่�อสารุมวลชน มหัาวิทัยาลัยเชียงใหัม่ กิล่าวเริื�มตั้นว่า 

สัถูานกิารืณด์า้นสัื�อมวลชน คงเหมอืนกินัทัี่�วโลกิ ท่ี่�ไดรั้ืบัผู้ลกิรืะที่บัจากิสัถูานกิารืณโ์รืครืะบัาด และเที่คโนโลย่

สัมัยใหม่ สัื�อมวลชนมักิจะโหยหาความจริืงในกิารืนำเสันอข่ึ้าว และปรืะชาชนก็ิตั้องกิารืเช่นกิัน โดยในต่ัาง

ปรืะเที่ศท่ี่�ได้ที่ำกิารืสัำรืวจล่าสัุด (2020) พบัว่าปรืะชาชนได้ให้ความน่าเชื�อถูือกิับัสืั�อกิรืะแสัหลักิรื้อยละ 40 

ซึ่้�งเมื�อกิลับัมามองที่่�ปรืะเที่ศไที่ยกิ็ม่สัถูานกิารืณ์ที่่�ใกิล้เค่ยงกิันกิับัตั่างปรืะเที่ศ 

อยา่งไรืก็ิตัาม พบักิารืปรัืบัตัวัขึ้องสืั�อในหลาย ๆ ปรืะเที่ศที่ั�วโลกิ อย่างเช่น ฟลิิปปนิสั ์เดล่� กิต็ัอ้งปรัืบั 

ให้เขึ้้ากิับัยุคดิจิที่ัล ด้วยกิารืที่ำกิารืปรืะชุมสััมมนาออนไลน์ (Webinar) ที่ิ�งสัื�อสัิ�งพิมพ์ เปล่�ยนโฉีมมาที่ำ 

เป็นพอดแคสั (Podcast) แที่น เน้นที่ำปรืะเด็นเชิงล้กิมากิขึ้้�น หรืือสัื�อขึ้องไต้ัหวัน สัถูาน่วิที่ยุภาษาอังกิฤษ 

จัดรืายกิารืโฟนอิน (Phone-In) ให้กิลุ่มคนรืุ่นใหม่โที่รืศัพท์ี่เข้ึ้ามาปรื้กิษาเรืื�องต่ัาง ๆ ที่ั�งเรืื�องโรืครืะบัาด 

กิารืปฏิบิัตััติัวั ฯลฯ ได้ ฉีะนั�น สัื�อกิรืะแสัหลกัิยงัสัามารืถูเปน็ที่่�พ้�งพงิใหก้ิบััปรืะชาชนไดเ้ปน็อยา่งดเ่ลยที่เ่ดย่ว

รุศ.ธีรุภััทัรุ เสันอว่า ไม่ว่าจะตั้องเผู้ชิญกิับัสัถูานกิารืณ์ใด หัวใจสัำคัญขึ้องสัื�อมวลชน คือ กิารื

ผู้ลิตัขึ้่าวสัารืท่ี่�ม่คุณภาพ เน้นความถููกิต้ัอง และความน่าเชื�อถูือ นอกิจากิน่� ยังม่ปรืะเด็น “ข้ึ้อเท็ี่จจริืง” 

พัลี่เมิอ่งท่ั�รูเ้ท่ั�ทัันำส่�อ มิค่ำว�มิสำ�คัำญต่อ
กิ�รสร�้งแลี่ะสนำบััสนำนุำเสรภู่�พัส่�อ

ผศ.ดรุ.ณภััทัรุ เรุ่องนภัากุล อาจิารุย์คิณะสารุสนเทัศและการุส่�อสารุ มหัาวิทัยาลัยแม่โจิ� และภัา

คิีโคิแฟคิ (COFACT) ปรุะเทัศไทัย แบั่งปันขึ้้อมูลจากิกิองบัรืรืณาธิิกิารืขึ้องโคแฟคปรืะเที่ศไที่ยว่าขึ้ณะน่�ม่ 

ขึ้า่วปลอม (Fake News) เกิิดขึ้้�นภายใต้ัขึ้องบัรืรืยากิาศแห่งความหวาดกิลวัในชว่งที่่�เกิดิกิารืรืะบัาดขึ้องไวรัืสั 

โควดิ-19 รืะลอกิใหม่อย่างต่ัอเนื�อง โดยเฉีพาะปรืะเด็นท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบัวคัซ่ึ่น มทั่ี่�งกิรืณก่ิารืบิัดเบืัอน (Misleading) 

อย่างเช่น วัคซึ่่นฝ่ังไมโครืชิปบั้าง เปล่�ยนรืหัสัพันธิุกิรืรืม (DNA) บั้าง หรืือที่ำให้คนเป็นหมันบ้ัาง หรืือขึ้ัดตั่อ

หลักิศาสันาบั้าง

ผู้ศ.ดร.ณภัูทัร เรอ่งนำภู�กิุลี่      
อาจัารย์ค์ณะสารสนเทุศและการส่�อสาร มีหัาวิทุยาลัยแม่ีโจั� 
และภัาคี์โค์แฟค์ (COFACT) ประเทุศไทุย
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และ “ความคิดเห็น” ที่่�สัื�อมวลชนพ้งรืะวัง ควรืแยกิอย่างชัดเจน เพื�อไม่ให้ผูู้้รืับัชมรืับัฟังสัับัสัน

กิารืกิา้วขึ้า้มสัถูานกิารืณ์ขึ้ณะน่� ตัอ้งใช้ที่ั�งศาสัตัร์ืและศลิป ์ที่่�สัำคัญ ตัอ้งเปิดใจในกิารืรัืบัความคิดเหน็

ที่่�แตักิตัา่งกินัขึ้องที่กุิฝ่า่ย ไม่วา่จะรืฐับัาล ปรืะชาชน และสัื�อมวลชน รืวมถูง้กิารืที่ำงานอยา่งเปน็รืะบับัมากิขึ้้�น 

รืวมที่ั�ง กิารืถูอดบัที่เรื่ยนในกิารืที่ำงานภายใตั้สัถูานกิารืณ์เลวรื้ายน่� เพื�อท่ี่�จะสัามารืถูที่ำงานตั่อไปในอนาคตั 

ไม่ซึ่�ำรือยกิับับัที่เรื่ยนเดิมได้นั�นเอง  

How should media report on 
COVID19-VACCINES without fear or favor?

เม่�อต�องรุับุม่อกับุสถานการุณ์โรุคิรุะบุาดด�วยการุใช�วัคิซีน การุบุรุิหัารุจิัดการุวัคิซีนใหั�เพัียงพัอ 

ทัั�วถ้ง ของแต่ละปรุะเทัศ จ้ิงไม่พั�นต�องเกี�ยวข�องกับุการุเม่องและรัุฐบุาล ส่�อคิวรุจิะทัำข่าว-ใหั�ข�อม้ล 

เกี�ยวกับุวัคิซีนโคิวิดอย่างไรุ เพ่ั�อใหั�เกิดคิวามเข�าใจิ คิวามไว�วางใจิ และการุตัดสินใจิของปรุะชาชนบุน

ข�อม้ลทัี�ถ้กต�อง ทัั�งนี�เพัรุาะผ้�ส่�อข่าวเอง ก็มีคิวามรุ้�เกี�ยวกับุเรุ่�องใหัม่นี�น�อยมาก ต�องศ้กษ์าเพัิ�มเติม และ

มีเคิรุ่อข่ายการุทัำงานมากข้�น

อย่างไรุก็ตาม การุแลกเปลี�ยนปรุะสบุการุณ์การุนำเสนอข�อม้ลปรุะเด็นวัคิซีนโคิวิด-19 จิาก

ส่�อมวลชนในปรุะเทัศต่าง ๆ จิะทัำใหั�เกิดคิวามคิิดและมีข�อเสนอจิากบุทัเรุียน สำหัรุับุมาปรุะยุกต์ และ

ทัำงานข่าวในโอกาสต่อไป

 

ต้องโปรง่ใส เพ่ั�อสร�้งคำว�มิไว้ว�งใจำต่อประช้�ช้นำ
ว่�เนำ่�อห้�ข่องสำ�นำกัิข่่�วเช้่�อถ่ึอได้

สเตฟาน เดลโฟร์ุ (Stephane Delfour) หัวัหัน�าสำนักขา่ว AFP ปรุะจิำภัมิ้ภัาคิเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต� แบ่ังปันปรืะสับักิารืณ์ว่า สัำนักิขึ้่าว AFP จะรืายงานขึ้่าวจากิสัถูานที่่�จรืิง เพื�อให้ได้ขึ้้อมูลจากิพื�นที่่� 

โดยตัรืง ขึ้ณะเดย่วกัิน กิารืนำเสันอข่ึ้าวต้ัองมาจากิข้ึ้อมูลและสัมัภาษณ์แหล่งขึ้า่วท่ี่�เชื�อถูอืได้ และต้ัองสัามารืถู

อธิิบัายกิับัปรืะชาชนได้ว่าเกิิดอะไรืขึ้้�น

ปรืะเด็นวัคซ่ึ่นป้องกิันไวรืัสัโควิด-19 ตั้องม่กิารืถูามและตัอบัคำถูาม เกิ่�ยวกิับัความปลอดภัย 

ปรืะสัิที่ธิิภาพ แตั่ละชนิดตั้องฉี่ดกิ่�ครัื�ง เหตัุใดจ้งม่ความล่าช้า ฯลฯ โดยม่กิารืพูดคุยกิับัแหล่งขึ้่าวที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง 

รืวมถู้งบัุคคลตั่าง ๆ ท่ี่�ได้รัืบัผู้ลกิรืะที่บัจากิเรืื�องน่� และพยายามสัรื้างกิารืม่ส่ัวนร่ืวมขึ้องปรืะชาชนให้มากิ

ที่่�สุัด ตัามขึ้้อเที่็จจรืิง และตั้องนำเสันอมุมมองด้วยเช่นกิัน เช่น ขึ้่าวที่่�นำเสันอนั�นม่ที่่�มาท่ี่�ไปอย่างไรื เพรืาะ

รศ.ธ่รภัูทัร วรรณฤมิลี่      
ค์ณบีดีค์ณะการส่�อสารมีวลชน มีหัาวิทุยาลัยเชยีงใหัม่ี

สเตฟ�นำ เดลี่โฟร ์      
หัวัหัน�าสำานักข่่าว AFP ประจัำาภ้ัมิีภัาค์เอเชยีตะวันออกเฉีียงใต�



บทท่� 15  สานเสวนานกัคิิดดิจิิทััล #1   |   67|   สานเสวนานกัคิิดดิจิิทััล #1  บทท่� 1566

เหตุัใดจ้งเลือกินำเสันอเรืื�องน่� หรืือรืู้สั้กิว่าข้ึ้อมูลน่�ม่ความสัำคัญ อย่างไรืก็ิตัาม กิารืที่ำงานขึ้องสัื�อต้ัองตัั�งอยู่

บันความโปรื่งใสัด้วย เพื�อสัรื้างความไว้วางใจตั่อปรืะชาชน ที่่ามกิลางขึ้้อมูลมากิมายตั้องที่ำให้เห็นว่าเนื�อหา

ขึ้องสัำนักิขึ้่าวนั�นเชื�อถูือได้ 

สเตฟาน อธิิบัายตั่อว่า AFP สันใจปรืะเด็นรื้อนขึ้องสัถูานกิารืณ์กิารืฉี่ดวัคซึ่่นโควิด-19 ในหลาย 

ปรืะเที่ศ เช่น ฝ่รืั�งเศสั สัำรืวจพบัปรืะชาชนรื้อยละ 60 ไม่อยากิฉี่ดวัคซ่ึ่น เหตัุผู้ลสัำคัญคือวัคซ่ึ่นโควิด-19 

ถููกิผู้ลิตัข้ึ้�นมาอย่างรืวดเรื็วมากิ จ้งม่คำถูามเกิ่�ยวกิับัความปลอดภัยและปรืะโยชน์ท่ี่�ได้รืับัจากิกิารืฉี่ดวัคซ่ึ่น 

หรืือที่่�เม่ยนมา ม่กิารืเผู้ยแพรื่ขึ้้อมูลขึ้่าวสัารืว่าใครืไม่ฉี่ดวัคซึ่่นจะโดนปรืะณามที่างออนไลน์ ที่่�สัำคัญที่่�สัุด 

AFP ตั้องกิารืม่ตััวตันบันพื�นที่่�ออนไลน์ พื�นที่่�ออนไลน์กิ็ม่กิารืแพรื่กิรืะจายขึ้่าวลือตั่าง ๆ มากิมาย จ้งเป็น 

ความที่้าที่ายขึ้องสัำนักิขึ้่าว AFP ที่่�จะเขึ้้าถู้งผูู้้รืับัสัารืกิลุ่มใหม่ ๆ เพื�อนำเสันอขึ้้อมูลที่่�ถููกิตั้อง 

นอกิจากิน่� AFP มบ่ัริืกิารืตัรืวจสัอบัข้ึ้อเท็ี่จจริืงใน 80 ปรืะเที่ศ โดยผูู้้สัื�อข่ึ้าวทุี่กิคนขึ้อง AFP มห่น้าที่่�

อทุี่ศิตันในกิารืตัรืวจสัอบัข้ึ้อเที่จ็จรืงิด้วย ที่ั�งหมด 16 ภาษา และปรืะเที่ศไที่ยก็ิเปน็หน้�งในนั�นดว้ยเชน่กินั โดย

ม่กิารืตัรืวจสัอบัขึ้้อความที่่�เป็นคำกิล่าวอ้างที่่�ไม่เป็นจรืิงตั่าง ๆ ในภาษาไที่ยด้วยเช่นกิัน 

โรืครืะบัาดน่�เกิิดขึ้้�นพรื้อม ๆ กิับัโรืครืะบัาดที่างขึ้้อมูลขึ้่าวสัารื หลาย ๆ ขึ้่าวหรืือหลาย ๆ ผูู้้นำเสันอ 

จะม่อิที่ธิิพลอย่างมากิในโลกิออนไลน์ จะเห็นว่าม่จำนวนคนที่่�เขึ้้ามาชมเนื�อหามากิขึ้้�นในช่วงเวลาที่่�ผู้่านมา

หวัหนา้สัำนักิขึ้า่ว AFP ปรืะจำภมูภิาคเอเชย่ตัะวนัออกิเฉีย่งใตั ้กิลา่วอก่ิวา่ ในรือบัปทีี่่�ผู้า่นมาถูอืเปน็

กิารืที่้าที่ายในกิารืปรัืบัตััวขึ้องที่่มงานที่่�ม่อยู่ที่ั�วโลกิ โดยม่ผูู้้สัื�อข่ึ้าวท่ี่�เช่�ยวชาญด้านวิที่ยาศาสัตัร์ืที่ำหน้าท่ี่�ฝ่่าย

เที่คนิคช่วยเหลือฝ่่ายอื�นๆ เพื�อให้เขึ้้าใจหัวขึ้้อข่ึ้าวท่ี่�ตั้องกิารืนำเสันอ เพรืาะโควิด-19 ไม่ใช่เพ่ยงหัวข้ึ้อที่าง

วิที่ยาศาสัตัรื์อย่างเด่ยว แตั่ยังม่นัยที่างกิารืเมืองและสัังคม ที่่�สั่งผู้ลกิรืะที่บัตั่อช่วิตัขึ้องทีุ่กิคนด้วย

pendent Journalists –AJI) ปรุะเทัศอินโดนีเซีย เล่าว่า อินโดน่เซึ่่ยม่ผูู้้ใช้อินเตัอร์ืเน็ตัเป็นจำนวนมากิ 

โดยเพิ�มขึ้้�นและใช้เวลานานขึ้้�นในสัถูานกิารืณ์กิารืรืะบัาดขึ้องไวรืัสัโควิด-19 แตั่กิารืใช้โดยขึ้าดความรืู้เที่่าที่ัน

ดิจิที่ัลกิ็นำไปสู่ัปัญหากิารืบิัดเบัือนขึ้้อมูล โดยนับัตัั�งแตั่เดือนมกิรืาคม พ.ศ. 2564 เป็นตั้นมา อินโดน่เซึ่่ยเรืิ�ม

ฉี่ดวัคซึ่่นโควิด-19 ให้กิับัปรืะชาชน พบักิารืเผู้ยแพรื่ขึ้่าวปลอมกิว่า 100 ขึ้่าว และกิรืะจายผู้่านสัื�อออนไลน์

ตั่างๆ กิว่า 500 ขึ้่าว 

กิล่าวคือ ม่กิารืเผู้ยแพรื่คลิปวิด่โอที่่�ไม่เกิ่�ยวขึ้้องกิับักิารืฉี่ดวัคซึ่่นโควิด-19 แตั่เขึ้่ยนบัรืรืยายว่าม่กิารื

ที่ดลองวัคซึ่่นกัิบัสััตัว์ และสััตัว์ตัาย กิ่อให้เกิิดความหวาดกิลัว ชาวอินโดน่เซึ่่ยหลายคนรืู้สั้กิลังเลว่าจะฉ่ีด

วัคซึ่่นด่หรืือไม่ กิลายเป็นความกิังวลขึ้องหน่วยงานที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง เพรืาะตัามเกิณฑ์์แล้วปรืะชากิรือย่างน้อย 

รื้อยละ 70 ตั้องได้รืับักิารืฉี่ดวัคซึ่่น เพื�อให้เกิิดภูมิคุ้มกิันหมู่ (Herd Immunity) ที่ั�งน่� สัาเหตัุที่่�ที่ำให้เกิิดกิารื 

สัื�อสัารืที่่�ผิู้ดพลาด ปรืะกิอบัด้วย 1) การุปรุะชาสมัพันัธ์ของภัาคิรุฐัอ่อนแอ ที่ำให้ปรืะชาชนไม่เชื�อถูอื โดยใน 

ช่วงแรืกิ ๆ รืัฐบัาลอินโดน่เซึ่่ยไม่ได้เชื�อเรืื�องวิที่ยาศาสัตัรื์ นโยบัายไม่สัอดคล้องกิัน อ่กิที่ั�งม่ปัญหากิารื

เลือกิปฏิิบััติัและกิารืทุี่จรืิตัในกิารืเข้ึ้าถู้งวัคซึ่่น 2) ผ้�คินขาดคิวามรุ้�ด�านวิทัยาศาสตรุ์และไม่เช่�อในรุะบุบุ

สาธารุณสุข ปรืะกิอบักิับัไวรืัสัโควิด-19 เป็นโรืคอุบััตัิใหม่ คนที่ั�วไปไม่เขึ้้าใจ และที่่�ผู้่านมารืะบับัสัาธิารืณสัุขึ้

ขึ้องอนิโดนเ่ซึ่ย่กิถ็ูกูิวพิากิษว์จิารืณท์ี่ั�งเรืื�องรืาคาและไมท่ี่ั�วถูง้ 3) การุพัาดพัวัขา่วแบุบุคิลกิเบุต (Clickbait)

เช่น ม่อากิารืไม่พ้งปรืะสังค์ ท่ี่�ยังไม่แน่ชัดว่าเกิิดจากิกิารืฉี่ดวัคซ่ึ่น แตั่กิารืพาดหัวขึ้่าวลักิษณะน่� กิ็ที่ำให้ผูู้้รืับั

สัารืคิดไปกิ่อนแล้วว่าวัคซึ่่นเป็นอันตัรืายตั่อรื่างกิาย และ 4) ส่�อไม่มีคิวามรุ้�เกี�ยวกับุวัคิซีนอย่างเพีัยงพัอ

ที่ั�วที่ั�งปรืะเที่ศอินโดน่เซึ่่ยม่ผูู้้สืั�อขึ้่าวปรืะมาณ 46,000 คน แต่ัไม่ใช่ทีุ่กิคนที่่�เขึ้้าใจสัถูานกิารืณ์อย่างแที่้จรืิง 

ซึ่้�งที่าง AJI ได้จัดกิิจกิรืรืมสััมมนาที่างออนไลน์ (Webinar) เพื�อให้ความรู้ืกิับัผูู้้สืั�อขึ้่าวในกิารืรืายงานขึ้่าว 

เกิ่�ยวกิับัวัคซึ่่น และกิลไกิกิารืตัรืวจสัอบัขึ้้อมูลด้วย

อกิา เผู้ยเคลด็ลบััในกิารืรืายงานขึ้า่วโควดิ-19 วา่ควรือธิบิัายเกิ่�ยวกิบััปฏิกิิริืยิากิารืแพท้ี่่�อาจจะเกิดิขึ้้�น

ในกิารืฉ่ีดวัคซึ่น่ เพรืาะวัคซึ่น่ทุี่กิ ๆ ปรืะเภที่จะมอ่ากิารืแสัดงอยูบ้่ัาง แตัจ่ะไม่ส่ังผู้ลตัอ่ช่วติั หรืือหลก่ิเล่�ยงกิารื

รืายงานเรืื�องปฏิกิิริืยิาขึ้า้งเคย่งที่่�เล็กินอ้ย เพรืาะจะส่ังผู้ลตัอ่ความคดิขึ้องคนต่ัอวคัซึ่น่นั�น ๆ นอกิจากิน่� ภาพที่่�

เรืาใชอ้อกิขึ้า่วจะสัง่ผู้ลกิรืะตุ้ันตัอ่อารืมณ์ไดอ้ยา่งไรื เช่น เสัย่งเดก็ิรือ้งไห้หรืือเดก็ิยิ�มมค่วามสัขุึ้เวลาที่่�ฉีด่วัคซึ่น่ 

ที่ั�งน่� ควรืเสันอขึ้้อเที่็จจรืิงที่่�ถููกิตั้องเที่่านั�น และหล่กิเล่�ยงกิารืรืายงานขึ้่าวที่่�เป็นขึ้่าวลือ และอธิิบัายให้เขึ้้ากิับั

บัรืิบัที่เที่่าที่่�จะที่ำได้ เนื�องจากิม่ขึ้้อมูลเยอะแยะมากิมาย สัุดที่้าย กิารือธิิบัายควรืใช้คำในเชิงวิที่ยาศาสัตัรื์ 

เพื�อให้ผูู้้ที่่�อ่านขึ้่าวเสัรืิมสัรื้างความรืู้ขึ้องตััวเอง

อิกา แสัดงความคิดเห็นว่า ขึ้้อมูลเที่็จหลายครืั�งมาจากิตั่างปรืะเที่ศ จากินั�นกิลุ่มตั่อตั้านกิารืฉี่ดวัคซึ่่น

ในอนิโดนเ่ซึ่ย่กิแ็ปลเปน็ภาษาที่อ้งถูิ�น กิอ่นจะแพรืก่ิรืะจายไปอยา่งรืวดเรืว็บันแพลตัฟอรืม์ออนไลน ์จนตัดิตัาม

ที่่�มาที่่�ไปได้ยากิ แต่ัหลายกิรืณก็่ิมาจากิกิลุม่เคลื�อนไหวที่างกิารืเมืองหรือืที่างศาสันา เป็นผูู้้เล่าเรืื�องที่่�ที่ำให้เกิิด

กิารืเผู้ยแพรื่ขึ้้อมูลที่่�คลาดเคลื�อน โดยกิารืรืวบัรืวมขึ้้อมูลขึ้่าวสัารืที่่�ไหลเว่ยนบันแพลตัฟอรื์มที่วิตัเตัอรื์ พบั

ว่าสัามารืถูเชื�อมโยงไปถู้งขึ้ั�วกิารืเมือง และกิารืเลือกิตัั�งในอินโดน่เซึ่่ย ซ้ึ่�งเป็นเรืื�องที่้าที่าย เพรืาะแต่ัละกิลุ่มม ่

ผูู้ต้ัดิตัามจำนวนมากิ ยอ่มหมายถูง้กิารืมอ่ทิี่ธิพิลบันโลกิออนไลนม์ากิดว้ย และเปน็เรืื�องยากิในกิารืตัรืวจสัอบั

ขึ้้อเที่็จจรืิง

อิกิ� นำงิช้�ส
เลข่าธิิการสมีาค์มีพัันธิมิีตรนักข่่าวอิสระ ประเทุศอินโดนีเซียี

คำวรเสนำอข่้อเท็ัจำจำรงิท่ั�ถึูกิต้องเท่ั�นำั�นำ 
แลี่ะห้ล่ี่กิเล่ี่�ยงกิ�รร�ยง�นำข่่�วท่ั�เป็นำข่่�วล่ี่อ

อกิา นงิชาส (Ika Ningtyas) เลขาธิการุสมาคิมพันัธมิตรุนักข่าวอิสรุะ (The Alliance of Inde- 
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คำวรห้ล่ี่กิเล่ี่�ยงกิ�รนำำ�เสนำอวัคำซึ่น่ำในำแง่มุิมิกิ�รเมิอ่ง 
เพัร�ะทัำ�ให้เ้กิิดคำว�มิตระห้นำกิในำสังคำมิ

หัรุุย่ จิาง (Rui Zhang) อาจิารุย์คิณะวารุสารุศาสตร์ุและส่�อสารุมวลชน มหัาวิทัยาลัยธรุรุมศาสตร์ุ 

ปรุะเทัศไทัย ให้ความเห็นว่าเกิ่�ยวกิับับัรืิบัที่ปัจจุบััน สัถูานกิารืณ์โรืครืะบัาดสั่งผู้ลกิรืะที่บัในหลายมิตัิ 

ที่ั�งสัุขึ้ภาพ เศรืษฐกิิจ และรืวมถู้งกิารืเมืองด้วย โดยรืัฐบัาลจะเป็นผูู้้กิำหนดนโยบัายว่าจะรืับัมืออย่างไรื แตั่กิ็

ม่กิารืแบั่งขึ้ั�วที่างกิารืเมืองที่่�ม่ที่ั�งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกัิบันโยบัายดังกิล่าว และความตั้งเครื่ยดที่างกิารื

เมืองก็ินำไปสัู่ความล้มเหลวในกิารืต่ัอสัู้กัิบัโรืครืะบัาด ดังนั�น จ้งไม่อาจเพิกิเฉียมุมมองที่างกิารืเมืองเก่ิ�ยวกัิบั

โรืครืะบัาดได้

สัื�อควรืหล่กิเล่�ยงกิารืนำเสันอวัคซึ่่นในแง่มุมกิารืเมือง เพรืาะจะที่ำให้เกิิดความตัรืะหนกิในสัังคม 

ควรืนำเสันอในมุมมองที่างวิที่ยาศาสัตัร์ื กิารืนำมุมมองขึ้องวัคซึ่่นไปผูู้กิโยงกัิบักิารืเมือง ที่ำให้มุมมอง 

ขึ้องผูู้้คนต่ัอวัคซึ่่นเปล่�ยนไป วิที่ยาศาสัตัร์ืและสัาธิารืณสุัขึ้ไม่ใช่เรืื�องใหม่ แต่ัจะถููกิกิรืะที่บัเมื�อนำเสันอโดยใช้ 

มุมมองที่างกิารืเมือง อาทิี่ สัหรัืฐอเมริืกิา ม่ขึ้่าวที่่�ตั่พิมพ์ในหนังสัือพิมพ์ The New York Times ว่าด้วย 

ปรืะเด็นวัคซ่ึ่นโควิด-19 ถููกิที่ำให้กิลายเป็นเครืื�องมือที่างกิารืเมือง เป็นมายาคตัิ สั่งผู้ลตั่อความคิดและ 

ความเขึ้้าใจขึ้องคน นอกิจากิน่� The New York Times กิ็ไม่ได้วิเครืาะห์อย่างจรืิงจังเกิ่�ยวกัิบัมาตัรืกิารืท่ี่�ใช้ 

ในปรืะเที่ศจน่วา่สัามารืถูควบัคุมกิารืรืะบัาดไดเ้พย่งใด กิารืนำเสันอขึ้า่วควรืตัั�งอยูบ่ันมมุมองที่างวทิี่ยาศาสัตัรื์

เป็นสัำคัญ อ่กิที่ั�งตั้องเขึ้้าใจมุมมองที่างกิารืเมือง สัิที่ธิิมนุษยชน และมนุษยธิรืรืมขึ้องจ่นเป็นอย่างไรื เพรืาะ

กิารืนำเสันอมุมมองเกิ่�ยวกิับัปรืะเที่ศจ่นย่อมขึ้ัดแย้งอยู่แล้วกิับัสัิ�งที่่�โลกิตัะวันตักิมอง กิารืวิพากิษ์วิจารืณ์หรืือ

แบั่งขึ้ั�วที่างกิารืเมืองจ้งเป็นเรืื�องละเอ่ยดอ่อน มาตัรืกิารืล็อกิดาวน์ขึ้องจ่นอาจดูละเอ่ยดอ่อนในที่างกิารืเมือง 

แตั่กิ็ใช้ได้ผู้ลในที่างวิที่ยาศาสัตัรื์

จิาง เล่าถู้งแผู้นกิารืฉ่ีดวัคซึ่่นโควิด-19 ในสัหรัืฐฯ ที่่�ม่ปรืะชาชนส่ัวนหน้�งตัั�งคำถูามถู้งรัืฐบัาล เพรืาะ

ม่ความสังสััยในกิารืจัดหาวัคซึ่่น สัถูานกิารืณ์แบับัเด่ยวกัินยังเกิิดข้ึ้�นในอ่กิหลาย ๆ ปรืะเที่ศรืวมถู้งไที่ย ว่า

ห้รุย่ จำ�ง 
อาจัารย์ค์ณะวารสารศาสตรแ์ละส่�อสารมีวลชน 
มีหัาวิทุยาลัยธิรรมีศาสตร ์ประเทุศไทุย

ว�เนำสซึ่� สไตนำเ์มิท็ัซึ่ ์
ผู้้�ประสานงานโค์รงการ ม้ีลนิธิิฟรดีรชิ เนามัีน 
ประจัำาภ้ัมิีภัาค์เอเชยีตะวันออกและเอเชยีตะวันออกเฉีียงใต�

วัคซึ่่นกิลายเป็นปรืะเด็นที่่�ใช้มุมมองที่างกิารืเมือง เศรืษฐกิิจ และสัังคม จนนำมาซ้ึ่�งความขัึ้ดแย้ง (Contro-

versial) แม้ขึ้้อโต้ัเถู่ยงต่ัาง ๆ ใช่ว่าจะไม่ม่มูลไปเสั่ยที่ั�งหมด แต่ักิารืเกิิดกิรืะแสัแบับัน่� ย่อมส่ังผู้ลกิรืะที่บัต่ัอ

แผู้นกิารืฉี่ดวัคซึ่่นด้วย 

ในปรืะเด็นที่่�มค่วามซัึ่บัซึ่อ้น สืั�อคงไม่สัามารืถูไปเปล่�ยนอุณหภูมทิี่างกิารืเมืองด้วยตัวัเองได้ แต่ัมอ่ำนาจ

อยา่งนอ้ย 2 อยา่งที่่�ที่ำได ้คอื 1) เวลาที่่�สัื�อเลอืกิเรืื�องที่่�จะนำเสันอหรือืวางกิรือบัที่่�จะนำเสันอ ตัอ้งพจิารืณา

มมุมองที่างวิที่ยาศาสัตัร์ื และปร้ืกิษากัิบับัคุลากิรืที่างกิารืแพที่ย์ดว้ย พยายามนำเสันอมุมมองหรือืที่ำให้ผูู้ฟ้งั- 

ผูู้อ้า่นไดย้นิเส่ัยงบัคุลากิรืที่างกิารืแพที่ยเ์หลา่นั�น 2) ในหลาย ๆ หนา้ที่่�ขึ้องกิารืเปน็สืั�อมวลชน จำเปน็ที่่�จะตัอ้ง 

นำเสันอข้ึ้อมูลท่ี่�ถููกิต้ัอง ให้ขึ้้อมูลความรู้ืและให้ความบัันเทิี่ง แตั่ตัอนน่� เรืาจำเป็นจะตั้องให้ความสัำคัญกิับั

หน้าที่่�ในแง่ขึ้องกิารืให้ความรืู้มากิกิว่าในเรืื�องขึ้องกิารืเมือง

จิาง เสันอว่า ในสัำนักิข่ึ้าวควรืมท่ี่ม่งานที่่�ศก้ิษาข้ึ้อมูลที่างวิที่ยาศาสัตัร์ืเป็นกิารืเฉีพาะ กิอ่นนำเสันอข่ึ้าว 

ออกิไป ในอด่ตัอาจมองไม่เห็นความจำเป็นในเรืื�องน่� แต่ัจากิวิกิฤตัิไวรืัสัโควิด-19 ที่ำให้ทีุ่กิอย่างเปล่�ยนไป 

กิองบัรืรืณาธิิกิารืจ้งควรืม่ที่่มงานที่่�ม่ความรืู้ด้านวิที่ยาศาสัตัรื์มากิพอจะช่วยให้นำเสันอขึ้่าวได้อย่างถููกิตั้อง 

และสัื�อเองกิ็สัามารืถูให้ขึ้้อมูลที่่�เป็นความรืู้ได้ ปรืะกิอบักิับัสัังคมกิ็ตั้องกิารืขึ้้อมูลที่่�เขึ้้าใจง่าย โดยเฉีพาะศัพที่์

เฉีพาะที่างที่่�ม่ความซึ่ับัซึ่้อน

คำว�มิเรว็ไมิส่ำ�คัำญเท่ั�คำว�มิถึูกิต้อง เมิ่�อผู้ดิพัลี่�ดต้องรบ่ัแก้ิไข่

วาเนสซา สไตน์เม็ทัซ์ (Vanessa Steinmetz) ผ้�ปรุะสานงานโคิรุงการุ ม้ลนิธิฟรีุดรุิช เนามัน 

ปรุะจิำภ้ัมิภัาคิเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต� กิล่าวว่า ท่ี่�ผู้่านมาโตั�ะขึ้่าวกิารืเมืองปรืะจำ

สัำนักิขึ้่าวตั่าง ๆ จะม่ที่่มงานขึ้นาดใหญ่มากิ ตัรืงขึ้้ามกิับัโตั�ะขึ้่าวสัาธิารืณสัุขึ้และวิที่ยาศาสัตัรื์ที่่�เป็นที่่มงาน

เล็กิ ๆ แตั่ทีุ่กิวันน่�ได้เปล่�ยนไปแล้วหลังไวรืัสัโควิด-19 รืะบัาด 

ในฐานะที่่�เคยที่ำงานด้านสัื�อมวลชนในปรืะเที่ศเยอรืมน่มา 10 ปี สัิ�งหน้�งที่่�พบัเห็นแม้จะไม่ทีุ่กิวัน คือ 
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ความสัมดลุที่่�เปน็เที่จ็ (False Balance) เชน่ รืายกิารืที่อลก์ิโชวร์ืายกิารืหน้�ง เชญิแขึ้กิที่่�มองวา่เป็นผูู้เ้ช่�ยวชาญ 

เรืื�องเดย่วกินัแตัม่ม่มุมองคนละดา้นมาออกิรืายกิารืและใหเ้วลาพดูเที่า่กินั แตัจ่รืงิๆ แลว้ มเ่พย่งคนเดย่วที่่�ได้

รืับักิารืยอมรัืบัในแวดวงวิที่ยาศาสัตัร์ื ในขึ้ณะที่่�อ่กิคนหน้�งเป็นเพ่ยงความคิดเห็นที่่�ไม่ม่ข้ึ้อมูลรืองรัืบั กิารืจัด 

รืายกิารืแบับัน่�อาจที่ำให้ผูู้้ชม-ผูู้้ฟังสัับัสันได้ว่าตักิลงแล้วขึ้้อมูลขึ้องใครืม่หลักิฐานที่างวิที่ยาศาสัตัร์ืรืับัรือง

มากิกิว่ากิัน

อ่กิปรืะกิารืหน้�งคือ เมื�อผูู้้สัื�อขึ้่าวไม่ม่ความเช่�ยวชาญ อาจที่ำให้ตั่ความผู้ลกิารืศ้กิษาไม่ถููกิตั้อง เช่น 

ม่หนังสัือพมิพ์ฉีบัับัหน้�งในเยอรืมน่ เสันอขึ้่าวว่าวัคซึ่่นขึ้องแอสัตัรืาเซึ่เนกิา (Astra Zeneca) ม่ปรืะสัทิี่ธิิภาพ 

เพ่ยงรื้อยละ 8 สัำหรัืบัผูู้้ป่วยอายุ 65 ปีข้ึ้�นไปเที่่านั�น จากินั�นกิ็ม่สัำนักิขึ้่าวอื�นๆ อ้างอิงไปนำเสันอตั่อโดย 

ไมไ่ด้ตัรืวจสัอบั แต่ัความเป็นจริืงคือ ผู้ลกิารืศก้ิษาดังกิล่าว ไม่อาจกิล่าวว่าผิู้ดพลาดเสัย่ที่เ่ดย่ว แต่ัยงัมข้่ึ้อมูล

ไม่เพ่ยงพอ อาที่ิ กิลุ่มตััวอย่างในกิารืศ้กิษาม่จำนวนน้อยเกิินไปในกิารืท่ี่�จะสัรืุปผู้ล และเมื�อนำเสันอไปแล้ว

กิารืจะแกิ้ขึ้่าวกิ็ที่ำได้ยากิ

ภาพที่่�เห็นน่� ม่ความซึ่ับัซึ่้อน และยากิที่่�จะเข้ึ้าใจอย่างแที่้จรืิง ฉีะนั�น นักิขึ้่าวควรืจะตััดสิันใจว่าจะ

ออกิข่ึ้าวอะไรื แล้วให้ไปในทิี่ศที่างเด่ยวกัิน นอกิจากิน่� เมื�อตั้องให้ขึ้้อมูลตั่อสัาธิารืณชนเก่ิ�ยวกัิบัความเป็น 

ไปได้ขึ้องผู้ลขึ้้างเค่ยงขึ้องวัคซึ่่น เช่น เรืื�องลิ�มเลือดอุดตัันเสั้นเลือดในกิลุ่มผูู้้หญิง อาจจะไม่ได้สั่งผู้ลต่ัอช่วิตั

มากิขึ้นาดนั�น คอืจริืง ๆ ยโุรืปที่่�ฉ่ีดวัคซึ่น่ไปล้านคน พบัเพย่ง 142 คนเท่ี่านั�นเองที่่�มล่ิ�มเลือดอุดตันั แต่ัถูา้อ่าน

พาดหัวขึ้่าวเกิ่�ยวกิับัวัคซึ่่นที่ำให้ลิ�มเลือดอุดตััน กิ็รืู้สั้กิน่ากิลัว และคนจะจำสัิ�งที่่�สัรื้างอารืมณ์รื่วมได้มากิกิว่า 

พลเมืองจ้งเกิิดความหวาดกิลัว และเล่�ยงที่่�จะไม่ฉ่ีด ที่ั�ง ๆ ที่่�ไม่ได้อยู่ในกิลุ่มเสั่�ยงและไม่ได้ม่ผู้ลขึ้้างเค่ยงด้วย 

ที่ำให้กิารืฉี่ดวัคซึ่่นค่อนขึ้้างล่าช้าในเยอรืมัน เนื�องจากิม่กิลุ่มคนไม่อยากิฉี่ดแอสัตัรืาเซึ่เนกิา พวกิเขึ้าจะรือ 

ไบัโอเอ็นแที่ค (BioNTech)

วาเนสซา กิล่าวสัรืุปว่า ปัญหาที่่�ยกิมา ที่ั�งกิารืขึ้าดความเช่�ยวชาญในสัำนักิขึ้่าว ความซึ่ับัซึ่้อนขึ้อง

ปรืะเด็น นโยบัายรืัฐที่่�เปล่�ยนแปลงไป-มา และอารืมณ์ขึ้องขึ้่าวท่ี่�นำเสันอออกิไป เรืื�องเหล่าน่� ไม่ใช่เรืื�องใหม่ 

และสัิ�งที่่�ควรืย้ดถืูอ ไม่ว่ากิารืรืายงานขึ้่าวโควิด-19 หรืือขึ้่าวอะไรืก็ิตัาม คือ 1) คิวามไวไม่สำคิัญเทั่าคิวาม

ถ้กต�อง ตั้องตัรืวจสัอบักิ่อนพาดหัวขึ้่าว ไม่ใช่เสันอขึ้่าวไปกิ่อน 2) เพัิ�มขีดคิวามสามารุถของบุุคิลากรุ

ที่่�เยอรืมน่ม่องค์กิารืด้านวิที่ยาศาสัตัรื์ขึ้องเอกิชน รืับัฝ่ึกิอบัรืมให้ผูู้้สัื�อขึ้่าวสัามารืถูอ่านผู้ลงานที่างวิชากิารื 

ได้เขึ้้าใจ 3) รุะมัดรุะวังการุพัาดหััวข่าว แม้ในเนื�อขึ้่าวจะเขึ้่ยนอธิิบัายข้ึ้อมูลไว้อย่างถููกิตั้องครืบัถู้วน แตั่ 

ผูู้้รืับัสัารืมักิเขึ้า้ใจไปตัามพาดหัวขึ้่าว ที่ำให้เกิิดความเขึ้้าใจผู้ิดได้ และ 4) เม่�อผิดพัลาดก็ต�องแก�ข่าว เพรืาะ

ความผู้ิดพลาดเป็นสัิ�งที่่�เกิิดขึ้้�นได้

เรุียงเรีุยงจิากเวทีัสานเสวนานักคิิดดิจิิทััล Digital Thinkers Forum คิรุั�งทัี� 15 ว่าด้วยเร่ิ�อง 

Information as a Public Good เม่�อวันทัี� 3 พัฤษ์ภัาคิม พั.ศ. 2564 การุเสวนาออนไลน์ด�วย 

โปรุแกรุม ZOOM จิดัโดย โคิแฟคิปรุะเทัศไทัย รุว่มกับุ สำนักงานกองทุันสนับุสนุนการุสรุ�างเสริุมสขุภัาพั 

(สสส.) กองทัุนพััฒนาส่�อปลอดภััยและสรุ�างสรุรุคิ์ กองทัุนส่�อเพั่�อคิวามยุติธรุรุมในสังคิม คิณะวารุสารุ 

ศาสตร์ุและส่�อสารุมวลชน มหัาวิทัยาลัยธรุรุมศาสตร์ุ คิณะการุส่�อสารุมวลชน มหัาวิทัยาลัยเชียงใหัม่ 

สภัาการุส่�อมวลชนแหั่งชาติ สมาคิมนักข่าวนักหันังส่อพัิมพั์แหั่งปรุะเทัศไทัย สภัาองคิ์กรุของผ้�บุรุิโภัคิ 

(สอบุ.) ภัาคิีสรุ�างสุข ยามเฝ้้าจิอ ส่องส่�อ ชัวรุ์ก่อนแชรุ์  ม้ลนิธิฟรุีดรุิชเนามัน WISESIGHT 

OPENDREAM Centre for Humanitarian Dialogue (HD) และสถาบุัน Change Fusion
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กิ�ลี่�มิสูตรในำยุคำดิจิำทััลี่: 
เส้นำแบั่งบั�ง ๆ ระห้ว่�ง
คำว�มิจำรงิแลี่ะคำว�มิเช้่�อ

#16

ข่ณะท่ั�สังคำมิออนำไลี่น์ำเผู้ช้ิญสถึ�นำกิ�รณ์ข่้อมูิลี่ล้ี่นำเกิินำ ประช้�ช้นำ
เกิิดคำว�มิสับัสนำว่�จำะเช้่�อห้รอ่ไมิเ่ช้่�อข้่อมูิลี่ใด ข่�่วส�รท่ั�ได้รบััเป็นำ
ข่อ้เท็ัจำจำรงิห้รอ่ไมิ ่คำนำส่วนำมิ�กิเล่ี่อกิเช้่�อข่อ้มูิลี่ท่ั�ได้รบััจำ�กิคำนำรูจั้ำกิ 
เพัร�ะมิ่คำว�มิสัมิพัันำธ์ท่ั�ด่ แลี่ะคำว�มิห้วังด่ต่อกัินำ คำนำจำำ�นำวนำห้นำ่�ง
ยอมิเช้่�อข้่อมูิลี่จำ�กิโฆิษ์ณ�ช้วนำเช้่�อ เพัร�ะสอดคำล้ี่องกัิบัคำว�มิเช้่�อ
ดั�งเดิมิ แลี่ะตอบัโจำทัยท่์ั�ตัวเองต้องกิ�รพัอด่

กิ�รตรวจำสอบัคำว�มิจำริงข่องข่้อมูิลี่-ข่่�วส�ร ซึ่่�งภู�ค่ำโคำแฟคำ
ประเทัศไทัยดำ�เนำินำกิ�รอย่�งแข่็งข่ันำ นำอกิจำ�กิจำะพัย�ย�มิ
ห้�คำว�มิถูึกิต้องข่องข้่อมูิลี่แล้ี่ว ยงัจำำ�เป็นำต้องตรวจำสอบัภููมิคิำุม้ิกัินำ
ทั�งคำว�มิคิำดข่องผูู้้ใช้้ส่�อด้วย เพ่ั�อเติมิเต็มิคำว�มิสมิบูัรณ์ในำ
ง�นำกิ�รตรวจำสอบักิ�รแพัรก่ิระจำ�ยข่อ้มูิลี่ นำำ�ไปสู่กิ�รตัดสินำใจำรบัั 
แลี่ะแบั่งป้นำข่้อมูิลี่อย่�งมิ่คำุณภู�พั ไมิ่ก่ิอคำว�มิเด่อดร้อนำ แลี่ะ
สร�้งสังคำมิสุข่ภู�วะในำท่ั�สุด
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ป�ฐกิถึ�: ห้ลัี่กิกิ�ลี่�มิสูตรเพ่ั�อสันำติในำยุคำดิจิำทััลี่
ไมเ่พีัยงหัลักคิำสอนของพุัทัธศาสนาเท่ัานั�น หัลกัคิวามเช่�อของทุักศาสนา หัรุอ่แนวคิดิมนุษ์ยนิยม 

ทัี�ไมย่ด้ถอ่ศาสนาใด สามารุถนำมาอธบิุาย และใช�ตอบุสนองตอ่สถานการุณย์คุิดจิิทิัลัได�ทัั�งสิ�น การุนำหัลกั

คิวามเช่�อไปใช� ต�องเข�าใจิบุรุิบุทัแวดล�อม และมีเป้าหัมายเพั่�อสรุ�างสันติสุขในสังคิม

ตัวัอยา่ง รืวมถูง้เปน็ไปเพื�อสัิ�งไมเ่ปน็ปรืะโยชน ์หรือืเพื�อที่กุิขึ้ ์แสัดงวา่ ธิรืรืมเหลา่น่� ควรืละเสัย่ ในที่างตัรืงขึ้า้ม 

หากิพิจารืณาพบัว่า ธิรืรืมเหล่านั�น เป็นกิุศล ม่ปรืะโยชน์ เพื�อความด่งาม และผูู้้รืู้สัรืรืเสัรืิญ ใครืที่ำแล้วกิ็ด่ 

เห็นเป็นตััวอย่างเชิงปรืะจักิษ์ ธิรืรืมเหล่านั�น ควรืเชื�อถูือ

กิารืปรัืบัปรืะยุกิต์ัใช้ในยุคดิจิที่ัล สัิ�งที่่�ควรืที่ำ คือ กิารืขึ้ยายเครืือข่ึ้ายโดยใช้ “ธิรืรืมะบัันเทิี่ง” เพื�อ

สืั�อสัารืให้คนเขึ้้าใจ ให้คนในสัังคมเขึ้้าใจสิั�งที่่�พรืะพุที่ธิเจ้าสัอน ด้วยรืูปแบับัที่่�เป็นธิรืรืมะบัันเที่ิง กิล่าวคือ 

ถูา้ยิ�งเปดิรืบััฟงัขึ้อ้มลูมากิเที่า่ไหรื ่เปิดฟงัจากิที่กุิคา่ย กิจ็ะไดเ้ลอืกิ ไดค้ดัสัรืรื ไดม้องเหน็ แต่ัตัอ้งไมเ่มาขึ้อ้มลู 

และใช้ “ปัญญาสัุตัะวิชน่” คือใช้ปัญญาเป็นเครืื�องวินิจฉีัยขึ้้อมูลนั�น และใช้โยนิโสัมนสัิกิารืคอยกิำกิับั 

รืูจ้กัิคิด กิจ็ะพัฒนาที่างปัญญา เพื�อแยกิแยะข้ึ้อมูลได้มากิขึ้้�นว่า อนัไหนเป็นปรืะโยชน์ อนัไหนเป็นโที่ษ อนัไหน 

ควรืสัื�อสัารื อันไหนไม่ควรืสัื�อสัารื 

ในปรืะเดน็สันัตัภิาพยคุดจิทิี่ลั กิเ็ปน็สันัตัทิี่่�ไมแ่ตักิตัา่งจากิสังัคมในสัมยัพทุี่ธิกิาล เรืามส่ันัตัทิี่่�เปน็เรืื�อง

ภายนอกิ (กิาย) และมส่ันัติัที่่�เป็นเรืื�องภายใน (ใจ) ในหลักิคำสัอนขึ้องพรืะพุที่ธิเจ้าที่่�เป็นไปเพื�อสันัติันั�น ตัอ้งม ่

สันัตัทิี่ั�งใจ วาจา กิาย เหนือไปกิว่านั�น คอืสันัติัที่างสังัคม ปจัจุบันั สันัติัโดนที่ำลายจากิหลาย ๆ ที่าง ไม่วา่จะ 

ความเชื�อโดยบัรืสิัทุี่ธิิ�ใจ หรือืจากิความปรืะสังคร์ืา้ยที่่�อยากิใหค้นอื�นเขึ้า้ใจและเชื�อผู้ดิ ๆ หรือืวา่ความเชื�อที่าง 

กิารืเมือง ศาสันา โดยเฉีพาะศาสันา มกัิถูกูินำมาใช้ในเรืื�องขึ้องกิารืสัร้ืางข้ึ้อมูลให้เกิดิความเกิลย่ดชังบันโซึ่เชย่ล 

ม่เด่ย นำไปสัู่กิารืขึู้่ที่ำรื้าย ใช้วาจาปรืะทีุ่ษรื้ายกิัน และนำไปสัู่กิารืปรืะทีุ่ษรื้ายกิันจรืิง ๆ

ฉีะนั�น กิารืนำหลักิศาสันาไปใช้ ตั้องเข้ึ้าใจบัรืิบัที่สัิ�งแวดล้อมในยุคน่�ด้วย ตั้องเขึ้้าใจวิธิ่กิารื รืูปแบับั 

และเนื�อหาที่่�สัรื้างอกิุศล เพื�อที่่�จะไครื่ครืวญพิจารืณา ไม่เพ่ยงไม่เชื�อขึ้้อมูลใดง่าย ๆ แตั่ตั้องขึ้ยายผู้ลตั่อ 

ถู้งสัังคมด้วย และช่วยกิันสัรื้างกิารืเปล่�ยนแปลงที่างสัังคมให้เกิิดสัันตัิภาพ

อะไร ค่ำอเส้นำแบั่งบั�งๆ 
ระห้ว่�งคำว�มิจำรงิแลี่ะคำว�มิเช้่�อ

หัลายคิรุั�ง คิวามเช่�อและศรุัทัธาเป็นสิ�งทัี�ดี เพัรุาะเป็นแรุงผลักดันใหั�เรุาเปลี�ยนแปลงตัวเองและ

สงัคิม เม่�อมีศรัุทัธา ทัำอย่างไรุทัี�จิะไม่เป็นศรัุทัธาทัี�มด่บุอด จินทัำรุ�ายตัวเองและสังคิม ทัำอย่างไรุทัี�ศรัุทัธา

จิะอย้บุ่นพั่�นฐานของคิวามจิรุงิ-ข�อเทัจ็ิจิรุงิ ทัี�ไมไ่ด�งมงายหัรุ่อฝ้น้เฟ่�องกนัไป เพัรุาะวา่เรุาเปน็มนษุ์ย ์และ

ต�องอย้่กับุคิวามเป็นจิรุิง

คิวามเช่�อและศรัุทัธาต�องไม่ล�ำเส�น จินกลายเป็นคิวามเช่�อทัี�มด่บุอด ซ้�งอาจิจิะนำไปส้ค่ิวามขัดแย�ง 

และสรุ�างคิวามเกลียดชังต่อกันและกันได� สุดทั�าย คิวามจิรุิงและคิวามเช่�อสามารุถไปด�วยกันได�ในสังคิม

ป้จิจิุบุัน แต่ต�องไปด�วยกันอย่างสมดุล เพั่�อสังคิมสันติสุข

ส่�อส�รด้วยคำว�มิเช้่�อ บันำพ่ั�นำฐ�นำข่องคำว�มิจำรงิ 
เพ่ั�อคำว�มิด่ข่องสังคำมิ 

คิุณพ่ัออมรุกิจิ พัรุหัมภัักดี อุปมุขนายก สังฆิมณฑิลสุรุาษ์ฎร์ุธานี / กรุรุมการุอำนวยการุ 

ส่�อมวลชนคิาทัอลิกปรุะเทัศไทัย พิจารืณาจากิหัวขึ้้อกิารืเสัวนาแล้ว  โดยสั่วนตััวแบั่งความจรืิง 

พัระมิห้�นำภัูนำต์ สนำติฺภูทัโฺทั
ประธิานกรรมีการ ม้ีลนิธิิ สกพั. (IBHAP Foundation) 
ผู้้�ชว่ยเจั�าอาวาสวัดสระเกษั

พัรุะมหัานภัันต์ สนฺติภัทัฺโทั ปรุะธานกรุรุมการุ ม้ลนิธิ สกพั. (IBHAP Foundation) ผ้�ช่วย 

เจิ�าอาวาสวัดสรุะเกษ์ กิล่าวนำปาฐกิถูาเก่ิ�ยวกิับัหลักิกิาลามสูัตัรืว่า พรืะไตัรืปิฎกิเล่มท่ี่� 20 ในสั่วนขึ้อง 

“เกิสัปุตัตัสูัตัรื” บัันที่้กิไว้ว่า เป็นพรืะสูัตัรืท่ี่�พรืะพุที่ธิเจ้าที่รืงแสัดงแก่ิชาวกิาลามะ หมู่บ้ัานเกิสัปุตัตันิคม 

แคว้นโกิศล โดยชาวกิาลามะถูามพรืะพุที่ธิเจ้าว่า เวลาม่สัมณะพรืาหมณ์มาท่ี่�น่� มักิจะพูดว่าตััวเองม่ความ

เชื�ออย่างไรื มว่ธิิก่ิารืปฏิบิัติััอยา่งไรื สัดุที่า้ย นอกิจากิพูดเรืื�องขึ้องตัวัเองแลว้ มกัิจะโจมตัเ่รืื�องขึ้องคนอื�นดว้ย 

ชาวกิาลามะสังสััยในพรืะธิรืรืมเหล่านั�น ว่าใครืพูดจริืงใครืพูดเท็ี่จ คำถูามขึ้องชาวกิาลามะเป็นท่ี่�มาขึ้องชื�อ 

“กิาลามสูัตัรื” ในปัจจุบันั พรืะพุที่ธิเจ้าตัรัืสัตัอบัว่า สัมควรืแล้วที่่�จะสังสัยั และให้หลักิ 10 ขึ้อ้ คอื 1) ฟงักัิน

มาอยา่เพิ�งเชื�อ 2) ที่ำกินัอยู่ที่กุิเมื�อ เชื�อไม่ได้ 3) ตัื�นขึ้า่วเลา่มาอย่าเชื�อไป 4) อย่าไวใ้จแม้แตัต่ัำรืา 5) อย่าเชื�อ

เพรืาะเดาเองเล่น 6) เพรืาะกิะเกิณฑ์ค์าดคะเนไวล้ว่งหนา้ 7) เพรืาะนก้ิตัรืก้ิตัรืองและตัรืวจตัรืา 8) เพรืาะว่า

ตัอ้งตัามธิรืรืมเนย่มตัน 9) อย่าเชื�อเพย่งเพรืาะเพื�อนควรืเชื�อเขึ้า 10) ครืเูรืาแท้ี่ ๆ มาแตัต่ัน้ กิจ็ะเชื�อไดน้�ำใจ

คน จงเชื�อผู้ลเชื�อเหตัุสัังเกิตัเอา ที่ั�งน่� เป็นหลักิธิรืรืมที่่�พรืะพุที่ธิเจ้าให้ไว้แกิ่ศาสันิกิ ไม่ให้เชื�อสัิ�งใด ๆ โดยไม่

พิจารืณาให้รือบัคอบัด้วยเหตัุผู้ล

นอกิจากิหลักิพิจารืณาไม่ควรืเชื�อ 10 ขึ้้อแล้ว พรืะองค์ได้ที่รืงแนะนำถู้งหลักิพิจารืณาไครื่ครืวญด้วย

ตััวเองว่า ธิรืรืมน่� เป็นอกิุศล เป็นโที่ษ ธิรืรืมเหล่าน่� ผูู้้รืู้ตัิเตั่ยน รืวมที่ั�งธิรืรืมเหล่าน่� ใครืสัมาที่านให้เห็นเป็น
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ออกิเปน็ 3 รืะดับัคือ 1) รุะดบัุทีั�เปน็ข�อเทัจ็ิจิรุงิ (Fact) เชื�อโดยสัามารืถูตัรืวจสัอบัความจริืงไดด้ว้ยสัตัปิญัญา 

2) รุะดับุคิวามเป็นจิริุง (Reality) เชื�อโดยอาศัยเหตุัผู้ลที่างวิที่ยาศาสัตัร์ื ปรืากิฎกิารืณ์ที่างธิรืรืมชาติั 

ความจริืงที่่�ได้รืับักิารืยืนยันสัืบัที่อดกัินมา และ 3) รุะดับุสัจิธรุรุม (Truth) เชื�อโดยศรัืที่ธิา จ้งไม่คิดว่าม่ 

เสั้นแบั่งรืะหว่างความจรืิงและความเชื�อ หากิมองว่า ม่ความสััมพันธิ์รืะหว่างความจรืิงและความเชื�อ 

พื�นฐานความเชื�อขึ้องคาที่อลกิิ มาจากิความรืกัิขึ้องพรืะเจา้ตัอ่มนษุย ์พรืะเจา้สัื�อสัารือยา่งไรืใหม้ส่ันัตัิ

กิับัมนุษย์ พรืะเจ้าสัื�อสัารืโดยใช้วิธิ่ตัรัืสั ให้สัิ�งตั่าง ๆ เกิิดขึ้้�นในกิารืสัร้ืางขึ้องพรืะองค์ พรืะองค์ตัรืัสัให้ม่เวลา

เช้า ม่เวลาเย็น ม่ดวงอาที่ิตัย์ รืวมถู้งมนุษย์ ที่่�ให้ม่อภิสัิที่ธิิ�เหนือสัิ�งสัรื้างที่ั�งมวล และสัรื้างให้ม่รืูปแบับัตัาม

ภาพลกัิษณข์ึ้องพรืะเจ้า พรืะองคต์ัรืสััใหม้ ่และสัิ�งนั�นก็ิเกิดิขึ้้�นจริืง แตัเ่มื�อมนษุย์เชื�อคำพดูที่่�โกิหกิ หลอกิลวง 

ความสััมพันธิ์รืะหว่างพรืะเจ้าและมนุษย์จ้งสัิ�นสัุด 

ในปัจจุบััน เรืาเผู้ชิญกิับัขึ้้อมูลมากิมายในสัังคม อะไรืคือขึ้้อเที่็จจรืิงที่่�เชื�อถูือได้ กิารืค้นหาความจรืิง 

ควรืจะเป็นอย่างไรื เบัื�องต้ัน จำเป็นต้ัองแยกิแยะความดค่วามชั�วก่ิอน ความจริืงบัางอย่างอาจจะเป็นความจริืง

ที่่�ด่ และความจริืงบัางอย่างอาจจะเป็นความจรืิงท่ี่�ไม่ด่ หรืือผู้ิดได้ ซึ่้�งความด่ หรืือสัิ�งด่ ๆ ม่ความเป็นสัากิล 

และเป็นคำสัอนขึ้องทีุ่กิ ๆ ความเชื�อ 

เมื�อจะสัื�อสัารืด้วยความเชื�อ ตั้องสัื�อสัารืเพื�อความด่ ที่่�อยู่บันพื�นฐานขึ้องความจริืง กิารืให้คุณค่ากัิบั

ความด ่เพรืาะเปน็สัิ�งที่่�มค่ณุคา่กิบััชว่ติัขึ้องเรืา สัิ�งใดด ่เรืาพรือ้มจะเสัย่สัละขึ้องหลายสัิ�ง หรือืที่กุิสัิ�ง เพื�อใหไ้ด้ 

สัิ�งนั�นมา นอกิจากิน่� เวลาที่่�จะสัื�อสัารืหรืือพูดตัามหลักิขึ้องกิาลามสัูตัรื เรืาควรืจะพูดความจรืิง ไม่ใช่ขึ้้อเที่็จ

จรืงิ ขึ้อ้เที่จ็จรืงิเปน็เพย่งกิารืเกิบ็ัรืวบัรืวมขึ้อ้มลูเพื�อปรืะเมนิผู้ลกิอ่นที่่�เรืาจะนำเสันอ ดงันั�น เมื�อเรืาเปน็ผูู้พ้ดู

หรืือผูู้น้ำเสันอในสังัคม ตัอ้งแยกิแยะใหไ้ดก้ิอ่นวา่อะไรืดแ่ละอะไรืไมด่ ่แลว้ตัดัสันิใจเลอืกิสัิ�งที่่�ด ่สัิ�งที่่�มค่ณุคา่ 

ปัจจุบััน ม่ขึ้้อมูลมากิมายที่่�เรืาต้ัองแยกิแยะ อย่างเช่นกิรืณ่ขึ้องวัคซ่ึ่นโควิด-19 วันน่�บัอกิว่าอันน่�ด่

ที่่�สุัด พรืุ่งน่�บัอกิว่าอันน่�แย่ที่่�สัุด เรืาจะเชื�ออะไรื กิรืะบัวนกิารืสัำคัญกิ็คือ ขึ้อให้เรืาพูดความจริืงและซืึ่�อสััตัย์

ตั่อความจรืิง หลาย ๆ ครัื�งในช่วิตัที่่�พบัว่า สัื�อมวลชนท่ี่�น่าเชื�อถืูอ อาจถููกิซืึ่�อด้วยผู้ลปรืะโยชน์ ให้สัื�อด้วย 

คำโกิหกิ ดว้ยอะไรืต่ัางๆ ถูา้เมื�อไรืที่่�สืั�อซึ่ื�อสััตัย์ตัอ่กิารืนำเสันอความจริืง ซึ่ื�อสััตัย์ตัอ่จรืรืยาบัรืรืณวิชาชพ่ กิจ็ะ

ที่ำให้เรืาสัามารืถูสัื�อสัารื และอยู่รื่วมกิันในสัังคมอย่างม่สัันตัิสัุขึ้โดยแที่้จรืิง

คำณุพ่ัออมิรกิิจำ พัรห้มิภัูกิด่
อุปมุีข่นายก สังฆมีณฑิลสุราษัฎรธ์ิานี 
กรรมีการอำานวยการ ส่�อมีวลชนค์าทุอลิกประเทุศไทุย รศ.เส�วนำย่ ์รจิุำระอัมิพัร-จิำตต์ห้มิวด

กรรมีการบีรหิัารหัลักส้ตร สำานักสันติวิธีิและธิรรมีาภิับีาล 
และผู้้�อำานวยการหัลักส้ตรการเสรมิีสร�างสังค์มีสันติสุข่ 
(จัังหัวัดชายแดนใต�) สถาบัีนพัระปกเกล�า   

พ่ั�นำท่ั�รว่มิท่ั�ปลี่อดภัูย เพ่ั�อให้ค้ำว�มิเช้่�อแลี่ะคำว�มิจำรงิ
ส�มิ�รถึข่ย�ยผู้ลี่สู่สังคำมิ

รุศ.เสาวนีย์ รุุจิิรุะอัมพัรุ-จิิตต์หัมวด กรุรุมการุบุริุหัารุหัลักส้ตรุ สำนักสันติวิธีและธรุรุมาภิับุาล 

และผ้�อำนวยการุหัลักส้ตรุการุเสรุิมสรุ�างสังคิมสันติสุข (จัิงหัวัดชายแดนใต�) สถาบุันพัรุะปกเกล�า ใน

ความเห็นส่ัวนตััว “คิวามจิรุิง” (Fact) เป็นคิวามรุ้�ของมนุษ์ย์ (Human Knowledge) ที่่�เกิิดจากิกิารืที่่� 

มนษุย์สัั�งสัมปรืะสับักิารืณ ์หาความรู้ื ที่ดลองจนไดค้ำตัอบัแลว้ อก่ิส่ัวนคอื “คิวามศรัุทัธา” (Faith) จิะเป็น 

คิวามรุ้�ของพัรุะเจิ�า (Divine Knowledge) เป็นสัิ�งที่่�มาจากิพรืะเจ้า และสัิ�งที่่�เป็นความจริืงขึ้องอิสัลาม 

มท่ี่่�มาจากิคัมภร์่ืกิรุือานที่่�บัอกิวา่ ความศรืทัี่ธิาเป็นความจริืง ซ้ึ่�งเป็นความรู้ืขึ้องพรืะเจ้าที่่�บันัที่ก้ิไว้ในอัลกิอุาน 

ม่ลักิษณะที่้าที่ายให้มนุษย์ใช้สัตัิปัญญาเมื�อพบักิับัปรืากิฏิกิารืณ์ตั่าง ๆ 

สัิ�งที่่�ปรืากิฏิในคัมภ่ร์ื เป็นฐานสัำคัญนำไปสัู่ความจรืิงที่่�เป็นความรืู้ขึ้องมนุษย์ ที่่�ปรืะจักิษ์ออกิมา

ในช่วิตัปรืะจำวัน ดังนั�น รืะหว่างความเชื�อและความจริืง จ้งไม่ม่เสั้นบัาง ๆ แต่ัม่กิรือบัที่่�กิว้างมากิเลย 

เป็นลักิษณะขึ้อง “พื�นที่่�ร่ืวม” (Common Space) ที่่�จะที่ำให้ความจริืงกัิบัความเชื�อสัามารืถูที่่�จะขึ้ยาย 

และสัามารืถูที่่�จะเชื�อมต่ัอกิันได้ ที่ำให้เกิิดเป็นองค์ความรืู้ต่ัาง ๆ มากิมาย เป็นที่่�น่ากิังวลว่า คนในสัังคม

ปจัจบุันั ไม่เชื�อในสัิ�งที่่�เปน็ความจรืงิ แต่ัจะเชื�อในสัิ�งที่่�ไมไ่ดเ้ปน็ความจรืงิ ยกิตัวัอยา่งเรืื�องวัคซึ่น่ป้องกัินโควิด 

เรืาที่รืาบัว่าม่เชื�อโรืคน่�เกิิดขึ้้�น จ้งใช้สัตัิปัญญาในกิารืป้องกิัน-รืักิษาโรืค 
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ในปรืะเที่ศไที่ย ชาวไที่ยมุสัลิมคือเหยื�อขึ้องข้ึ้อมูลที่่�ไม่จริืง ขึ้้อมูลที่่�เป็นเท็ี่จ ไม่ว่าจะมองว่ามุสัลิมนั�น

โหดร้ืาย หัวรุืนแรืง โดยเฉีพาะอย่างยิ�งกิารืมองว่าชาวไที่ยมุสัลิมเป็นเพ่ยงผูู้้ที่่�มาอาศัยอยู่เท่ี่านั�น แล้วก็ิม่กิารื

ที่่�จะผู้ลิตัชุดความจริืงออกิไปให้คนเชื�อมากิมาย ชุดความจริืงท่ี่�ถููกิสัรื้างข้ึ้�นมาตัรืงน่� ถููกิผู้ลิตัให้เป็นความเชื�อ 

กิแ็นน่อนวา่ในที่า้ยที่่�สัดุคอืความแตักิแยกิขึ้องคนในสังัคม เพรืาะความเกิลย่ดชงั เมื�อเกิลย่ดชงักินั กิไ็มส่ัามารืถู

อยู่ร่ืวมกิันอย่างสัันตัิสัุขึ้ จ้งตั้องที่ำให้เกิิดพื�นที่่�รื่วม ซึ่้�งเป็นพื�นท่ี่�ปลอดภัย ท่ี่�สัามารืถูจะพูดคุยแลกิเปล่�ยนกิัน 

เพื�อแสัวงหาแนวที่างกิารือยู่รื่วมกิันได้อย่างสัันตัิสัุขึ้

จะเห็นวา่ เสัน้บัาง ๆ ที่่�แบ่ังรืะหว่างความจริืงกิบััความเชื�อ คอืเส้ันแหง่ “อคติั” ไมว่า่จะดว้ยความรัืกิ 

ดว้ยความชงั ดว้ยความหลง ดว้ยความกิลวั หากิฝึ่กิหดัใหส้ัมองเรืามองเห็นเสัน้แบัง่น่� และแยกิใหอ้อกิรืะหวา่ง

ความจริืง ความคิดเห็น และความเชื�อ พร้ือมกัิบัไม่ฆ่าชุดความคิดคนอื�น ด้วยชุดความคิดตััวเอง ไม่เชื�อใน

ชุดความคิดตััวเองมากิเกิินไป และหันมา “ศ้กิษามากิกิว่าถืูอสัา” รืวมถู้งวิเครืาะห์ด้วยสัูตัรืขึ้องกิาลามะชน

ที่่�พรืะพุที่ธิเจ้าได้กิล่าวไว้ แล้วสัันตัิสัังคมขึ้องชุมชนและครือบัครืัวเรืากิ็จะกิลับัคืนมา

รบััข่้อมูิลี่แบับัลี่ะอคำติ เพ่ั�อสันำติสุข่ข่องสังคำมิ

สชุยั เจิริุญมขุยนนทั ผ้�กอ่ตั�งอบุุลคิอนเนคิ (Ubon Connect) แสัดงความคิดเห็นดว้ยกิารืยกิกิรืณ ่

ศ้กิษา 3 กิรืณ่สัั�น ๆ เพื�อนำไปสัู่คำตัอบัว่าอะไรืคือเสั้นบัาง ๆ รืะหว่างความจรืิงและความเชื�อ เรืื�องที่่� 1) 

กิารืหยอดน�ำมันกิัญชาขึ้องคุณแม่ขึ้องที่่มงาน เพรืาะที่ำตัามเพื�อนที่่�ส่ังตั่อกิันมาในกิลุ่มไลน์ จนต้ัองเข้ึ้า 

โรืงพยาบัาล ความจริืงแล้วน�ำมันกัิญชาม่หลายสูัตัรื กิารืใช้ให้เหมาะสัมกัิบัแต่ัละคนจ้งสัำคัญ แต่ัคุณแม่ 

ขึ้องที่่มงานเชื�อไลน์มากิกิว่าเชื�อลูกิ เพรืาะเชื�ออย่างสันิที่ใจว่า รืัฐบัาลตั้องกิำกิับัดูแลไลน์ไม่ให้ปล่อย 

ขึ้่าวสัารืลวง เรืื�องที่่� 2) ความสังสััยต่ัอวัคซึ่่นแต่ัละย่�ห้อที่่�ม่กิารืผู้ลิตัท่ี่�ต่ัางกัิน จนต้ัองปรื้กิษากัิบัเพื�อน 

ที่่�เป็นเภสััชกิรื และพบัว่า แม้กิารืผู้ลิตัวัคซึ่่นป้องกิันโรืค ซ้ึ่�งเป็นวิที่ยาศาสัตัร์ืมากิ แต่ัผูู้้เช่�ยวชาญ และผูู้้รืู้ 

แตัล่ะคน กิม็ช่ดุความรืู ้ความเชื�อ และคำอธิบิัายที่่�แตักิตัา่งกินั ไมส่ัามารืถูหาขึ้อ้สัรืปุได ้เรืื�องที่่� 3) ภาพยนตัรื์ 

เรืื�อง “Dante’s Peak” เล่าถู้งภูเขึ้าไฟใกิล้หมู่บ้ัานกิำลังปะทีุ่ หลาน ๆ บัอกิให้คุณย่ารื่บัอพยพไปด้วยกิัน 

คุณย่าไม่ยอมไปไหน ด้วยเชื�อว่าภูเขึ้าลูกิน่� จะไม่ที่ำรื้ายใครื สัุดท้ี่ายภูเขึ้าไฟรืะเบัิด ทีุ่กิคนหน่ และคุณย่า 

ได้รัืบับัาดเจ็บัสัาหัสั ลูกิหลานจะพาไปรืักิษา คุณย่ากิ็ไม่ยอมไป บัอกิว่าจะอยู่เฝ่้าภูเขึ้าขึ้องคุณย่าท่ี่�หมู่บั้าน 

ดังนั�นจะเห็นว่ากิารืเปล่�ยนความเชื�อยากิมากิ เพรืาะอคตัิ

สุช้ยั เจำรญิมุิข่ยนำนำทั
ผู้้�ก่อตั�งอุบีลค์อนเนค์ (Ubon Connect)

วิเคำร�ะห้ด้์วยคำว�มิรูตั้ว ไรอ้คำติ แลี่ะแช้รอ์ย�่งรบััผู้ดิช้อบั

รุณพังศ์ คิำนวณทิัพัย์ ผ้�กอ่ตั�งมีเดียออกซิเจิน (Media Oxygen) ในฐานะที่่�เป็นที่ั�งผูู้เ้สัพข่ึ้าว และ 

ผูู้้สืั�อสัารืข่ึ้าวมองว่าเรืื�องจริืง (Fact) กิับัเรืื�องโกิหกิ (Fake) นั�น อาจไม่ใช้เรืื�องโกิหกิทัี่�งหมด แต่ัคือกิารืบิัด 

(เบืัอน) นดิเดย่วจากิกิารืเป็นความจิง กิก็ิลายเป็นโกิหกิ หรืือจากิโกิหกิ กิจ็ะกิลายเป็นความจริืงได้ คำถูามคือ 

จะแยกิแยะอย่างไรื 

ความจรืงิคอือะไรื ตัรืรืกิะขึ้องนักิคอมพวิเตัอร์ื คอื 0 กิบัั 1 อะไรืที่่�ไม่ใชค่วามจรืงิกิค็อืความเท็ี่จ แตัว่า่

ถูา้พูดถูง้ “ควอนตัมัดิจทัิี่ล” หรืือ “ควอนตัมัฟิสิักิส์ั” จะมส่ัถูานะบัางอย่างท่ี่�อยูร่ืะหว่างความจริืงกัิบัความเท็ี่จ

ดว้ย ไม่ใช่มแ่ค่ศนูย์กิบััหน้�ง แต่ัคอืภาวะที่่�เหมือนเหรืย่ญที่่�หมุนอยู ่และยังไม่ออกิหัวออกิก้ิอย แต่ัอยูต่ัรืงกิลาง 

ความเชื�อ คือสัิ�งที่่�คนย้ดถูือว่าเป็นความจรืิง ซึ่้�งอาจจะจรืิงหรืือไม่จรืิงกิ็ได้ จะที่รืาบัได้ว่าจรืิงหรืือ 

ไมจ่รืงิ กิต็ัอ้งมข่ึ้อ้พสิัจูน ์บัางครืั�งความเชื�อ ถูา้พสิัจูนไ์มไ่ด ้หรือืยงัมองไมเ่หน็กิอ็าจจะยงัตัดัสันิไมไ่ดเ้หมอืนกินั 

ว่าเป็นความจรืิง แตั่ถู้าม่ขึ้้อพิสัูจน์แล้วว่าเป็นความจรืิง กิ็เชื�อได้ ตััวอย่างในขึ้่าวที่่�พบัอาจจะไม่จรืิงที่ั�งหมด 

บัางข่ึ้าวส่ัวนใหญ่จริืง บัางส่ัวนเท็ี่จ ดงันั�น ตัอ้งตัรืะหนักิว่า ในเท็ี่จมจ่ริืง ในจริืงมเ่ท็ี่จ ซ้ึ่�งเป็นเรืื�องละเอ่ยดอ่อน

ในกิรืณ่ที่่�เรืาเห็นภาพเด่ยวกิัน แตั่มองคนละมุม กิ็อาจจะเห็นแตักิตั่างกิันได้ กิรืณ่กิารืชุมนุมที่่�ม่กิารื

ปะที่ะกิัน เรืาม่ขึ้้อมูลมากิมาย จนยากิท่ี่�จะตััดสัินว่าอะไรืคือความจรืิงอะไรืคือความเที่็จ และสัื�อโซึ่เช่ยลกิ็
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สัร้ืางความสัับัสันได้ด้วยเช่นกัิน เพรืาะว่าเวลาส่ังต่ัอข้ึ้อมูล ม่บัางครืั�งปรุืงแต่ัง หรืือสัร้ืางคำพูด หรืือข้ึ้อมูล ท่ี่�

ที่ำให้เขึ้้าใจเป็นอย่างอื�นด้วย 

นอกิจากิน่� ความจริืงบัางอย่างเป็นความจริืงที่่�เปล่�ยนไปได้ อย่างเช่นเรืื�องวัคซึ่น่ วนัน่�เรืาแชร์ืไป อาจจะ 

เป็นขึ้้อมูลที่่�ถููกิต้ัอง แต่ัพรืุ่งน่� อาจจะเปล่�ยนไปด้วยขึ้้อมูลที่่�เพิ�มขึ้้�น สัิ�งเหล่าน่� เรื่ยกิว่าเป็นพัฒนากิารืขึ้อง 

เรืื�องรืาว (Developing Story) เมื�อถูามว่า เป็นเรืื�องจรืิงหรืือเป็นเรืื�องลวง ตั้องตัอบัว่าเคยจริืง แตั่ตัอนน่� 

อาจจะไม่จรืิง 

อคตัิที่ำให้เชื�อขึ้่าวที่่�ได้รืับัมา เนื�องจากิคนม่แนวโน้มจะเชื�อสัิ�งที่่�ตัรืงกิับัความคิดขึ้องตััวเอง เหมือนใน 

สัื�อสัังคมออนไลน์ ม่สัิ�งที่่�เรื่ยกิว่าห้องแห่งเสั่ยงสัะท้ี่อน (Echo Chamber) ท่ี่�ที่ำให้ได้ยินสัิ�งท่ี่�เรืาชอบั หรืือ 

เชื�อซึ่�ำ ๆ จนกิลายเป็นภาพลวงตัา เช่น เห็นคนแตั่งตััวด่ น่าเชื�อถืูอ กิ็ฟังและเชื�อ หรืือหากิม่ข้ึ้อมูลท่ี่�ชอบั 

ตัรืงกิับัที่่�เชื�อ กิ็บัอกิว่าใช่ เป็นตั้น 

สัดุที่า้ย เสันอใหต้ัอ้งแชรือ์ยา่งรืบััผู้ดิชอบั กิอ่นจะพดู หรือืแชรือ์ะไรืใหค้ำนง้วา่ 1) ตัอ้งเปน็ความจรืงิ 

2) องิเที่่�ยงธิรืรืม 3) นำไมตัรื ่และ 4) ดท่ี่กุิฝ่า่ย กิลา่วคือ กิอ่นจะแชร์ื ตัอ้งถูามตัวัเองว่า ขึ้อ้มูลนั�นเป็นความ

จรืิงไหม อิงเที่่�ยงธิรืรืมไหม เป็นธิรืรืมกิับัทีุ่กิฝ่่ายไหม บัางท่ี่กิารืท่ี่�เรืาพูดความจริืง กิ็อาจจะไม่เป็นธิรืรืม หรืือ

พูดไปแล้ว อาจจะที่ำให้เขึ้าที่ะเลาะกิัน อะไรืถู้าไม่จำเป็นกิ็หล่กิเล่�ยง

เร�จำะไกิล่ี่เกิล่ี่�ยคำว�มิข่ัดแยง้ในำโลี่กิไซึ่เบัอร ์
(Cyber Mediation) ได้ห้รอ่ไมิ่

ในสถานการุณ์ทัี�มีคิวามขัดแย�งทัางคิวามคิดิและคิวามเช่�ออย่างมากมาย ทัั�งบุนแพัลตฟอร์ุมดิจิทิัลั

และในสังคิมจิรุิง การุสรุ�างคิวามเกลียดชัง การุโจิมตีผ้�เหั็นต่างอย่างรุุนแรุง และการุใช�ถ�อยคิำลดทัอน

คิวามเป็นมนุษ์ย์รุะหัว่างกัน ทัำใหั�เกิดคิวามแตกแยกเป็นฝ้้กเป็นฝ้่ายยากจิะแก�ไข

การุไกลเ่กลี�ยคิวามขัดแย�งทัางไซเบุอร์ุ ค่ิอแนวคิิดใหัม่ทัี�จิะใช�เทัคิโนโลยีดิจิทิัลั เปน็เคิรุ่�องมอ่ในการุ 

คิลี�คิลายคิวามขดัแย�งทีั�เกิดข้�น ด�วยการุสรุ�างการุส่�อสารุสาธารุณะใหั�เกดิพั่�นทัี�ของคินทัี�ต�องการุหัาทัางออก

รุว่มกัน หัรุอ่การุใช�ปญ้ญาปรุะดิษ์ฐเ์ก็บุข�อมล้การุใช�ถ�อยคิำของฝ่้ายต่างๆ หัรุอ่การุใช�เทัคิโนโลยีคิวามจิริุง

เสม่อนจิำลองมุมมองของแต่ละฝ้่ายใหั�เข�าใจิกัน

กิ�รไกิล่ี่เกิล่ี่�ยทั�งไซึ่เบัอร ์เป็นำแนำวคิำดท่ั�จำะช้ว่ยลี่ดคำว�มิข่ัดแยง้

ธรีุดา ศภุัะพังษ์ ์ผ้�แทันปรุะเทัศไทัย Centre for Humanitarian Dialogue (HD) อธิบิัายนิยาม 

ว่าไกิล่เกิล่�ย (Mediation) เป็นคำที่่�ใช้เพื�อเจรืจาในหลายวงกิารื ที่ั�งวงกิารืสัันตัิภาพ กิรืะบัวนกิารืยุตัิธิรืรืม 

วงกิารืสัทิี่ธิมินษุยชน เปน็ตัน้ ที่ั�งที่่�เปน็และไมเ่ปน็ที่างกิารื โดยจะมฝ่่า่ยท่ี่� 3 มาเปน็คนกิลางรืบััฟงั และรืว่มหา 

ที่างออกิ เพื�อนำไปสัู่ข้ึ้อตักิลงที่่�คู่ขัึ้ดแย้งที่ั�ง 2 ฝ่่ายต้ัองปฏิิบััติัตัาม ผูู้้เป็นคนกิลางไกิล่เกิล่�ย ตั้องม่คุณสัมบััติั

พิเศษในกิารืเขึ้้าใจคนอื�น เพื�อจะสัานผู้ลปรืะโยชน์รืะหว่าง 2 ฝ่่าย ท่ี่�ม่จุดยืนแตักิตั่างกิัน หรืือมองหาจุดรื่วม

ขึ้องที่ั�ง 2 ฝ่่าย 

สัำหรืับัคำว่า กิารืไกิล่เกิล่�ยที่างไซึ่เบัอรื์ (Cyber Mediation) นั�น เกิิดขึ้้�นในกิารืปรืะชุม UN เมื�อปี 

พ.ศ. 2561 โดยกิารืแลกิเปล่�ยนและตัั�งคำถูามสัำคัญว่า เที่คโนโลย่ดิจิที่ัลสั่งผู้ลต่ัองานคล่�คลายความขัึ้ดแย้ง 

และกิารืป้องกัินความขัึ้ดแย้งที่่�รุืนแรืงได้อย่างไรื และผูู้้ไกิล่เกิล่�ยจะใช้เครืื�องมือที่างเที่คโนโลย่ดิจิที่ัล มาเป็น

ปรืะโยชน์ในกิรืะบัวนกิารืคล่�คลายความขัึ้ดแย้ง และกิารืป้องกัินความรุืนแรืงได้อย่างไรื ซ้ึ่�งโลกิยุคข้ึ้อมูล

ขึ้า่วสัารื และมมุมองความเหน็ถูกูิเผู้ยแพรือ่ยา่งรืวดเรืว็ อก่ิทัี่�งผูู้ค้นพบัเจอกินัมากิบันพื�นที่่�ออนไลน ์กิารืที่่�ผูู้ค้น 

ซึ่้�งตั่อสัู้ หรืือตั่อรืองผู้ลปรืะโยชน์กิันบันพื�นที่่�ออฟไลน์ (โลกิจรืิง) ขึ้ยายวงเข้ึ้ามาในพื�นที่่�ออนไลน์ ม่กิารืใช้ 

วาที่กิรืรืม หรืือใช้เครืื�องมืออย่างไรืบั้างในกิารืปรืะลองกิำลังกิัน ทัี่�งน่� ในอด่ตักิารืไกิล่เกิล่�ยจะที่ำในวงปิด 

ตัอ้งพบักินัในพื�นที่่�ปลอดภยั แตัป่จัจบุันัอาจตัอ้งคำนง้ถูง้กิารืหาพื�นที่่�กิลาง หาขึ้อ้ตักิลงที่่�เปน็ฉีนัที่ามตัริืว่มกินั 

อาจตั้องเปิดให้ม่สั่วนรื่วม และตั้องรืับัฟังผูู้้ที่่�ม่สั่วนได้-เสั่ยมากิขึ้้�น

ธรีุดา อธิบิัายว่า สัว่นที่กัิษะใหมข่ึ้องผูู้้ไกิลเ่กิล่�ยในยคุดิจทิี่ลั คอืกิารืใชเ้ครืื�องมอืสืั�อสังัคมออนไลน์ สัรืา้ง

กิารืสืั�อสัารืสัาธิารืณะใหเ้กิดิแนวคดิหรืือพื�นท่ี่�ขึ้องคนท่ี่�อยากิหาที่างออกิรืว่มกินั หรืือกิารืใชป้ญัญาปรืะดษิฐ ์(AI) 

เกิ็บัขึ้้อมูลกิารืใช้ถู้อยคำขึ้องฝ่่ายตั่าง ๆ หรืือใช้เที่คโนโลย่ความจรืิงเสัมือน (Virtual Reality) จำลองมุมมอง

ขึ้องแตั่ละฝ่่ายให้เขึ้้าใจกิัน เป็นตั้น

ธ่รด� ศุภูะพังษ์์
ผู้้�แทุนประเทุศไทุย Centre for Humanitarian Dialogue (HD)
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ที่ั�งน่� หากิจะที่ำเรืื�องกิารืไกิลเ่กิล่�ยที่างไซึ่เบัอรื ์สัิ�งท่ี่�ตัอ้งคำนง้ถู้ง 1) กิรืะบัวนกิารืคล่�คลายความขึ้ดัแยง้ 

2) ผูู้้ไกิล่เกิล่�ย พื�นที่่�ปลอดภัย องค์กิรืที่่�คูขั่ึ้ดแย้งไว้วางใจ 3) บัรืบิัที่แวดล้อม เช่น คนที่่�อยูต่ัรืงนั�นมค่วามรืูส้ัก้ิ

เพย่งใดวา่จะตัอ้งปอ้งกินัไมใ่หเ้กิดิความรืนุแรืง 4) เครืื�องมอืปรืะเมนิและตัดิตัามสัถูานกิารืณ ์5) ความสัามารืถู

ในกิารืหาขึ้้อเที่็จจรืิง แยกิแยะได้รืะหว่างขึ้้อเที่็จจรืิง ความเห็น และขึ้่าวลวง และ 6) กิารืสัรื้างบัรืรืยากิาศท่ี่�

เอื�อตั่อกิารืหาฉีันที่ามตัิอย่างสัรื้างสัรืรืค์

หรืือกิล่าวอ่กิอย่างหน้�งคือ สัามารืถูหาความจรืิงได้หรืือไม่ สัามารืถูแยกิแยะความจรืิง ความเชื�อ และความ

คิดเห็นได้หรืือไม่ 

ผศ.ดรุ.ปารุณีา เน้นว่า หวัใจสัำคัญที่่�สุัดขึ้องกิารืไกิล่เกิล่�ย คอืกิารืฟัง และกิารืสัานเสัวนา (Dialogue) 

พูดคุยกัิน เพื�อมองหาความกัิงวลใจ และปรืะโยชน์ ถู้าสัามารืถูสัร้ืางเวที่่ฟังกัินได้ สัุดท้ี่ายจะพบัว่า ทีุ่กิฝ่่าย

ตัอ้งกิารือยา่งเดย่วกินั แตัด่ว้ยวธิิก่ิารืที่่�แตักิตัา่งกินั แลว้จง้หาพื�นที่่�กิลาง โดยอาจตัอ้งเกิบ็ับัางเรืื�องที่่�แตักิตัา่ง

เอาไว้กิ่อน และเรื่งแกิ้ไขึ้บัางเรืื�องที่่�จัดกิารืได้

ผศ.ดรุ.ปารุณีา เสันอว่า ปัจจุบันัสัังคมไที่ย เป็นสัังคม “พหุรืุน่” (Multigenerational) คนแตัล่ะรืุน่ 

จะม่วิธิ่กิารืแสัดงออกิที่่�ไม่เหมือนกิัน แตั่สัังคมมักิคุ้นกิับัวิธิ่กิารืสัื�อสัารืตัามวัฒนธิรืรืมเดิม แตักิตั่างไปจากิเดิม

ไม่ได้ แตั่ละฝ่่ายตั้องกิารือยู่ในพื�นที่่�ขึ้องตันเอง จ้งเสันอให้รืับัฟังกิันที่่�เนื�อหา และสัรื้างกิรือบักิตัิกิาขึ้้�นมาใหม่ 

เพรืาะสัิ�งที่่�เคยยอมรืับักิันได้ หรืือไม่ได้ในอด่ตั ปัจจุบัันอาจเปล่�ยนไปแล้ว กิรืะบัวนกิารืจ้งสัำคัญมากิ ตั้องม่

กิรืะบัวนกิารืท่ี่�รืวมทีุ่กิคน เขึ้้ามาเป็นหุ้นสั่วนจรืิง ๆ และตั้องม่ความปลอดภัย หากิไม่ม่ความปลอดภัยแล้ว 

เสัรื่ภาพ หรืือความคิดสัรื้างสัรืรืค์ย่อมเกิิดขึ้้�นไม่ได้

ผู้ศ.ดร.ป�รณ่� ศรว่นำชิ้ย์
ค์ณบีดีค์ณะนิติศาสตร ์จุัฬาลงกรณ์มีหัาวิทุยาลัย

ดร.พิัมิพ์ัรภัูช้ ดษุ์ฎ่อิสรยิกิุลี่
ผู้้�ประสานงานโค์รงการ Thailand Talk ม้ีลนิธิิฟรดีรชิ เนามัีน (FNF)

สังคำมิพัห้รุุน่ำ ต้องสร�้งสังคำมิเปิด รวมิคำนำทักุิรุน่ำมิ�เสวนำ�แลี่ะรบััฟง้กัินำ

ผศ.ดรุ.ปารีุณา ศรีุวนชิย ์คิณบุดคีิณะนติศิาสตร์ุ จิฬุาลงกรุณ์มหัาวทิัยาลยั กิลา่ววา่ ขึ้า่วลวง หรือื

ถู้อยคำที่่�สัร้ืางความเกิล่ยดชัง อาจนำไปสัู่กิารืใช้ความรืุนแรืงตั่อที่รืัพย์สัิน หรืือต่ัอบัุคคลอื�น ม่กิารืที่ำร้ืาย

รื่างกิายถู้งขึ้ั�นบัาดเจ็บัหรืือเสั่ยช่วิตั หรืือม่ผู้ลกิรืะที่บัที่างจิตัใจ อย่างเช่น อับัอายจนที่ำรื้ายตันเอง หรืือย้าย

ถูิ�นฐานหน่ไป 

สัำหรืับักิารืจัดกิารืความขึ้ัดแย้งนั�น วิธิ่ท่ี่�เป็นที่างกิารืคือ ใช้กิรืะบัวนกิารืที่างกิฎหมาย ฟ้องคด่แพ่ง

หรืืออาญา โดยม่ปลายที่างอยู่ที่่�คำตััดสิันขึ้องศาล แต่ัช่องที่างท่ี่�เป็นที่างกิารืน่� ม่ค่าใช้จ่ายสูัง อ่กิทัี่�งคำตััดสิัน 

กิ็ตัั�งอยู่บันฐานขึ้องกิฎหมายที่่�เขึ้่ยนไว้ แม้เรืื�องรืาวจะยุตัิ แต่ัเป็นธิรืรืมหรืือไม่เป็นอ่กิคำถูามหน้�ง จ้งเกิิด

แนวที่างกิรืะบัวนกิารืยตุัธิิรืรืมที่างเลอืกิขึ้้�น ซึ่้�งกิารืไกิลเ่กิล่�ยเป็นหน้�งในวธิิเ่หลา่นั�น และเปน็วธิิท่ี่่�นา่สันใจมากิ 

เมื�อเที่่ยบักัิบัวิธิ่อื�น ๆ อย่างเช่น กิารืเจรืจาท่ี่�คู่ขัึ้ดแย้งอาจม่อำนาจต่ัอรืองไม่เท่ี่ากิัน หรืือกิารืใช้อนุญาโตั 

ตัุลากิารืซึ่้�งม่ค่าใช้จ่ายสัูงมากิ 

หลักิกิารืที่่�จะนำไปสัู่กิารืไกิล่เกิล่�ย ปรืะกิอบัด้วย 1) ความจรืิง กิารืไกิล่เกิล่�ยทีุ่กิปรืะเภที่จะเกิิดขึ้้�น 

ไม่ได้หากิไม่ม่ความจริืง 2) ครือบัคลุมผูู้้เก่ิ�ยวข้ึ้องทุี่กิฝ่่าย ตั้องเข้ึ้ามาอยู่ในกิรืะบัวนกิารื ไม่ใช่ตััดฝ่่ายใดฝ่่าย

หน้�งออกิไป 3) ความไว้วางใจ กิรืะบัวนกิารืต้ัองเชื�อถูอืได้ ซึ่้�งมาจากิกิารืรัืบัฟงัและพูดคยุกัิน รืวมถูง้มค่นกิลาง

ที่่�น่าเชื�อถืูอ แต่ักิารืใช้วิธิ่กิารืไกิล่เกิล่�ยความขัึ้ดแย้งบันโลกิไซึ่เบัอร์ืนั�น ม่ความยากิที่่�จะค้นหา “ความจริืง” 

เปิดพ่ั�นำท่ั�ให้ค้ำนำได้มิ�ฟง้ แลี่ะพูัดคำยุกัินำ เพ่ั�อเช้่�อมิต่อคำนำเข่้�ด้วยกัินำ

ดรุ.พิัมพ์ัรุภััช ดษุ์ฎอีสิริุยกลุ ผ้�ปรุะสานงานโคิรุงการุ Thailand Talk ม้ลนธิฟิรีุดริุช เนามนั (FNF) 

มองว่า ความขึ้ัดแย้งที่่�เกิิดขึ้้�นในบัรืิบัที่สัังคมไที่ย ไม่ใช่เพ่ยงเพรืาะความแตักิตั่างรืะหว่างรืุ่นหรืือกิลุ่ม แต่ัยัง

เปน็เพรืาะไม่มก่ิารืเชื�อมต่ัอกัิน ดงัที่่�มก่ิารืพูดกัินเสัมอว่าแต่ัละคนอยูใ่นกิลุม่-พวกิขึ้องตันเอง จง้ได้ยนิแต่ัเสัย่ง

สัะที่้อนขึ้องตันเองและพวกิพ้องในนั�น นำไปสัู่กิารืม่ความเชื�อเฉีพาะกิลุ่ม และถูือว่าสัิ�งนั�นถููกิตั้องแล้ว 

ดังนั�น จำเป็นตั้องม่พื�นที่่� ซึ่้�งที่ำให้คนรืู้สั้กิสับัายใจที่่�จะสันที่นากิัน รืวมถู้งเพิ�มความสัามารืถูให้ผูู้้คน 

กิลับัมาเชื�อมต่ัอกัิน ที่ั�งน่� ม่ตััวอย่างจากิโครืงกิารืมายคันที่รื่ที่อล์ค (My Country Talk) ที่่�เรืิ�มในปรืะเที่ศ 
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เยอรืมน่ด้วยกิารืใช้โปรืแกิรืมตัั�งคำถูาม ที่่�นำมาจากิปรืะเด็นสัังคม อย่างเช่นจะฉี่ดวัคซ่ึ่นโควิด-19 หรืือไม่ 

ถู้าจะฉี่ดควรืฉี่ดย่�ห้อใด เป็นตั้น แล้วนำไปฝ่ากิไว้ตัามสัื�อตั่าง ๆ ที่่�เขึ้้ารื่วมโครืงกิารื เมื�อผูู้้สันใจมาเห็นและที่ิ�ง

คำตัอบัไว ้รืะบับัจะที่ำกิารืเกิบ็ัรืวบัรืวมเป็นรืะยะเวลาหน้�ง จนกิรืะทัี่�งปดิรืบััคำตัอบั จง้นำข้ึ้อมลูท่ี่�ไดร้ืวบัรืวมไว้ 

มาพูดคุยโดยเชิญบัุคคลที่่�ม่ความเห็นตั่างกิันมากิ ๆ มาแลกิเปล่�ยนกิัน

กิารืแสัดงความเกิล่ยดชังต่ัอผูู้้ที่่�ม่ความคิดเห็นไม่ตัรืงกัิบัเรืา เพรืาะเรืามองคนเห็นตั่างเป็นขัึ้�วตัรืงข้ึ้าม 

เป็นคนอื�น หรืือเป็นศัตัรูื เนื�องจากิเรืาย้ดติัดกัิบัโลกิความคิดขึ้องกิลุ่ม-พวกิขึ้องเรืามากิเกิินไป ในความเป็น

จรืงิแลว้ ความจรืงิในโลกิหน้�งขึ้องเรืา กิบััความจรืงิในอก่ิโลกิหน้�งขึ้องเขึ้า อาจเปน็ความจรืงิทัี่�งสัิ�น กิารือธิบิัาย

ความจรืิง ตั้องม่ความเชื�อ วัฒนธิรืรืม และความรืู้กิำกิับั ซึ่้�งสัิ�งเหล่าน่� ม่ความแตักิตั่างท่ี่�จำเป็นตั้องที่ำความ

เขึ้้าใจกิัน 

ดรุ.พิัมพ์ัรุภััช นำเสันอเพิ�มเติัมถู้งโปรืแกิรืมมายคันที่ร่ืที่อล์ค ว่าไม่ได้ตั้องกิารืให้เปล่�ยนความคิด 

เพรืาะกิารืไกิล่เกิล่�ย ตั้องเรืิ�มด้วยกิารืเคารืพ และเข้ึ้าใจความจริืง หรืือความเชื�อขึ้องกิลุ่มต่ัาง ๆ โดยไม่ตั้อง

เปล่�ยนแปลงอะไรื กิรืะบัวนกิารืสันที่นาจะที่ำให้ทัี่�ง 2 ฝ่่ายได้พูด และฟังกัิน ยังเชื�อว่ามนุษย์ม่ความพิเศษ 

ถูา้ได้เจอกินัและคยุกินั จะไม่ฆา่กินัตัาย ซึ่้�งความเชื�อน่� ปรืากิฏิใหเ้ห็นในกิารืที่ำโครืงกิารืที่่�เยอรืมน ่มค่นขัึ้บัรืถู 

ขึ้้ามเมือง เพื�อจะเจอคนที่่�เห็นตั่างกัิบัตันเองอย่างสุัดขัึ้�ว และท้ี่ายที่่�สุัด ที่ั�ง 2 ฝ่่ายสััญญาว่าจะต้ัองมาเจอกัิน 

ทีุ่กิปี เพื�อแลกิเปล่�ยนกิัน โดยไม่ได้เปล่�ยนความคิด ขึ้้อค้นพบัน่� ที่ำให้ย้อนกิลับัมามองท่ี่�สัังคมไที่ย ว่าจรืิง ๆ 

แล้ว เป็นเพรืาะเรืาไม่เคยคุยกิันหรืือเปล่า จ้งนำมาสัู่กิารืที่ำโครืงกิารืไที่ยแลนด์ที่อล์ค (Thailand Talk) 

เปิดพื�นที่่�ให้คนได้มาฟัง และพูดคุยกัิน เพื�อเชื�อมต่ัอคนเข้ึ้าด้วยกัิน เพรืาะตัรืาบัใดท่ี่�เรืายังเป็นมนุษย์อยู่ใน

สัังคมเด่ยวกิัน พื�นที่่�น่� กิ็จะเปิดไว้ให้สัำหรืับัทีุ่กิคนเพื�อสัรื้างความเขึ้้าใจรื่วมกิัน

รฐับั�ลี่คำวรใช้เ้ทัคำโนำโลี่ยใ่นำกิ�รรบััฟง้คำว�มิคิำดเห้น็ำจำ�กิประช้�ช้นำ

สายใจิ เลี�ยงพัันธุ์สกุล ผ้�เชี�ยวชาญด�านข�อม้ลดิจิิทััลเพ่ั�อสังคิม กิารืจะไกิล่เกิล่�ยความขัึ้ดแย้งใน 

โลกิออนไลน์ได้ ตัอ้งไกิล่เกิล่�ยความขัึ้ดแยง้ในโลกิจริืงใหไ้ดก้ิอ่น คิวามขัดแย�งในสังคิมไทัยมี 2 ลกัษ์ณะ คิอ่ 

คิวามขัดแย�งรุะหัว่างปรุะชาชนกับุรุัฐบุาล และคิวามขัดแย�งรุะหัว่างปรุะชาชนด�วยกันเอง ในสั่วนขึ้อง 

ความขัึ้ดแย้งรืะหว่างปรืะชาชนกัิบัรัืฐบัาลที่่�ผู่้านมา จะพบัปรืากิฏิกิารืณ์ ที่ั�งกิารืใช้ปฏิิบััติักิารืข้ึ้อมูลข่ึ้าวสัารื 

(ไอโอ-IO) กิารืใช้ถู้อยคำสัรื้างความเกิล่ยดชัง และกิารืใช้ถู้อยคำลดที่อนความเป็นมนุษย์ จากิที่ั�ง 2 ฝ่่าย 

ไม่ว่ารืัฐบัาลหรืือปรืะชาชน ที่ั�งน่� ความขึ้ัดแย้งบันโลกิออนไลน์ สัะที่้อนว่าปรืะชาชนไม่ม่พื�นที่่�แสัดงความ

คิดเห็น หรืือแสัดงออกิที่างกิารืเมืองได้เลยในโลกิจรืิง ที่ำให้ตั้องเลือกิแสัดงออกิซึ่้�งความขึ้ัดแย้งนั�น บันโลกิ

ออนไลน์ที่่�เสัร่ืมากิกิว่า ตััวอย่างหน้�งที่่�น่าสันใจคือ ปรืากิฎกิารืณ์ “ที่ัวรื์ลง” ซึ่้�งฝ่่ายผูู้้เห็นตั่างมองว่า เมื�อ 

โลกิจรืิงพูดไม่ได้ กิ็ตั้องใช้พื�นที่่�ออนไลน์ เขึ้้าไปแสัดงความเห็นในเพจขึ้องรืัฐบัาล 

อย่างไรืก็ิตัาม สายใจิ ตัั�งคำถูามว่า หากิปรืะชาชนเชื�อว่ากิารืเปล่�ยนแปลงสัังคมสัามารืถูเกิิดข้ึ้�นได้ 

จากิกิารืใชว้ธิิแ่สัดงออกิที่างกิารืเมอืงผู้า่นแพลตัฟอรืม์ออนไลน ์จนอาจที่ำให้เกิดิความขึ้ดัแยง้แลว้ ปรืะชาชน

จะยอมเขึ้้าสัู่กิรืะบัวนกิารืไกิล่เกิล่�ยความขึ้ัดแย้งด้วยวิธิ่น่� หรืือใช้วิธิ่น่�เพื�อไกิล่เกิล่�ยความขึ้ัดแย้งกัินจรืิง ๆ 

หรืือไม่

สัาเหตุัสัำคัญขึ้องความขัึ้ดแย้งมาจากิกิารืปิดกิั�นโดยฝ่่ายรัืฐ ซึ่้�งที่ำให้สัถูานกิารืณ์รืุนแรืงขึ้้�นตัามลำดับั 

ไม่ว่าจะเป็นกิรืณ่ปรืะเที่ศไที่ยที่่�เฟซึ่บัุ�กิที่างกิารืขึ้องนายกิรืัฐมนตัรื่ปิดกัิ�นไม่ให้ปรืะชาชนแสัดงความคิดเห็น 

พบัว่า มก่ิารืใชถู้อ้ยคำรืนุแรืงมากิขึ้้�นที่นัที่ ่หรือืในปรืะเที่ศเมย่นมา เมื�อรืฐับัาลที่หารืตัดัสัญัญาณอนิเตัอรืเ์นต็ั 

ปรืะชาชนกิอ็อกิมาจบััปนืปรืะที่ว้งในโลกิจรืงิ จนนำไปสัูค่วามรืนุแรืง กิารืปดิกิั�น ไม่ใชค่ำตัอบัขึ้องกิารืไกิลเ่กิล่�ย

ความขึ้ดัแยง้ที่่�ไดผู้้ล ในที่างกิลับักินั ปรืะเที่ศนวิซึ่แ่ลนด ์มป่ญัหาความสัับัสันดา้นขึ้อ้มลูเก่ิ�ยวกิบััโควดิ-19 แตั่

นายกิรัืฐมนตัร่ืใช้ช่องที่างออนไลน์สืั�อสัารืสัรื้างความเขึ้้าใจกัิบัปรืะชาชน ที่ำให้ปรืะชาชนหันมาสัวมหน้ากิากิ

ปิดปากิ-จมูกิ และปฏิิบััตัิตัามมาตัรืกิารืป้องกิันความเสั่�ยงจากิโรืครืะบัาด 

ที่ั�งน่� สายใจิ เสันอว่า กิารืแกิ้ไขึ้ความขึ้ัดแย้งรืะหว่างปรืะชาชนกิับัรืัฐบัาล สัามารืถูที่ำได้เลยคือ 

1) รุฐัต�องใหั�พั่�นทัี�ปรุะชาชนในการุแสดงออกทัางการุเมอ่ง แมจ้ะเป็นความเห็นต่ัางก็ิตัาม 2) รุฐับุาลคิวรุใช� 

เทัคิโนโลยใีหั�เปน็ปรุะโยชนใ์นการุรุบัุฟง้เสยีงปรุะชาชน หรือืความคดิเหน็ขึ้องปรืะชาชนต่ัอกิารืที่ำงานขึ้องรัืฐ 

ผู้่านแพลตัฟอร์ืมต่ัาง ๆ เนื�องจากิม่ปรืะโยชน์ตั่อกิารืบัริืหารืปรืะเที่ศ และ 3) ทัั�งรุัฐและปรุะชาชนต�องมี 

กฎกติกาในการุใช�ส่�อออนไลน์ เพื�อใช้เที่คโนโลยอย่างสัรื้างสัรืรืค์

ส�ยใจำ เล่ี่�ยงพัันำธุ์สกิุลี่
ผู้้�เชี�ยวชาญ่ด�านข่�อม้ีลดิจิัทัุลเพ่ั�อสังค์มี  

เรุียบุเรุียงจิากเวทีัสานเสวนา Digital Thinkers Forum คิรุั�งทัี� 16 กาลามสูตัริในย่คดิจิทัล: 

เส้นแบ่งบางๆริะหว่างความจริิงและความเช่่�อ Digital Thinkers Forum #16 “How to draw a 

thin line between facts & faith in digital age? เม่�อวันทัี� 28 พัฤษ์ภัาคิม พั.ศ. 2564 

เปน็การุเสวนาออนไลน์ด�วยโปรุแกรุม ZOOM จิดัโดยภัาคีิโคิแฟคิปรุะเทัศไทัย รุว่มกับุสำนักงานกองทุัน 

สนบัุสนนุการุสรุ�างเสรุมิสขุภัาพั (สสส.) ภัาคิสีรุ�างสขุ มล้นธิ ิสกพั. (IBHAP Foundation) อบุุลคิอนเนก็ 

ม้ลนิธิฟรุีดรุิช เนามัน Centre for Humanitarian Dialogue (HD) และสถาบุัน Change Fusion
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How to รบััมิอ่
ป้ญห้�ข่้อมูิลี่สับัสนำ/
ข่่�วส�รลี่วงห้ลี่อกิ 
บัทัเรย่นำไทัยแลี่ะเทัศ

#17
ภู�ค่ำโคำแฟคำประเทัศไทัย สำ�รวจำคำว�มิคิำดเห้็นำประช้�ช้นำทั�ง
ออนำไลี่นำ ์เนำ่�องในำโอกิ�สกิ�รทัำ�ง�นำคำรบั 1 ปี พับัประช้�ช้นำรอ้ยลี่ะ 
97 ยอมิรบััว่� เคำยพับัเห้็นำข่้อมูิลี่ข่่�วล่ี่อข่่�วลี่วง แลี่ะข่่�วลี่วงท่ั� 
พับับั่อย 3 อันำดับัแรกิเป็นำประเด็นำเก่ิ�ยวกัิบัสุข่ภู�พัทัั�งสิ�นำ ทัั�งนำ่� 
ประช้�ช้นำข่อให้ส่้�อมิวลี่ช้นำ แลี่ะแพัลี่ตฟอรม์ิออนำไลี่นำช์้ว่ยคัำดกิรอง
ข่้อเท็ัจำจำรงิเบั่�องต้นำ 

ข่ณะท่ั�เวท่ัส�นำเสวนำ�ออนำไลี่น์ำนำกัิคิำดดิจิำทััลี่ ได้เปิดประเด็นำเก่ิ�ยวกัิบั 
วิธ่กิ�รรับัมิ่อป้ญห้�ข่้อมูิลี่สับัสนำ/ข่่�วส�รลี่วงห้ลี่อกิให้้ถึูกิทั�ง 
โดยมิตั่วแทันำจำ�กิห้ลี่�กิห้ลี่�ยส�ข่�วิช้�รว่มิกัินำเปิดมุิมิมิอง ช้่�ทั�ง
แก้ิไข่ระยะสั�นำ ให้ส่้�อมิวลี่ช้นำแลี่ะแพัลี่ตฟอรม์ิดิจิำทััลี่มิบ่ัทับั�ทัสำ�คัำญ 
แต่ในำระยะย�วต้องสร้�งพัลี่เมิ่องดิจิำทััลี่รุ่นำให้มิ่ ซึ่่�งมิ่ทัักิษ์ะกิ�ร
ส่�อส�รท่ั�รบััผู้ดิช้อบัต่อสังคำมิ
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นำำ�เสนำอผู้ลี่กิ�รวิจัำย 1 ปีโคำแฟคำ 
บัทัเรย่นำแลี่ะข่้อเสนำอแนำะกิ�รแก้ิป้ญห้�
ข่่�วลี่วงอย�่งยั�งยน่ำ

การุสำรุวจิข�อม้ล และการุปรุะเมินผลการุทัำงานของนวัตกรุรุมโคิแฟคิ ทัี�ดำเนินการุมาคิรุบุเวลา 

1 ป ีเพ่ั�อแสวงหัาแนวทัางการุพัฒันาโคิแฟคิปรุะเทัศไทัย และการุแก�ปญ้หัาขา่วลวงอยา่งยั�งยน่ โดยการุ 

นำเสนองานคิรุั�งนี� แบุ่งเป็น 2 สว่น คิอ่ 1) ผลการุสำรุวจิข�อมล้จิากแบุบุสอบุถามออนไลน์ รุวบุรุวมข�อมล้ 

ตั�งแต่วันทัี� 7-12 มิถุนายน พั.ศ. 2564 และ 2) ผลการุปรุะเมินโคิแฟคิจิากการุปรุะชุมกลุ่มออนไลน์ 

(Focus Group) เม่�อวันทัี� 21 มิถุนายน พั.ศ.2564

ดร.รด่ ธนำ�รกัิษ์์
รองอธิิการบีดี มีหัาวิทุยาลัยราชภััฏอุตรดิตถ์ และภัาคี์โค์แฟค์ภัาค์เหัน่อ

 ดรุ.รุด ีธนารุกัษ์ ์รุองอธกิารุบุด ีมหัาวทิัยาลยัรุาชภัฏัอตุรุดติถ ์และภัาคิโีคิแฟคิภัาคิเหัน่อ นำเสันอ 

ผู้ลกิารืสัำรืวจข้ึ้อมูล ทำไมต้ัองค้นหัาความจริิงร่ิวม : Why Cofact matters เนื�องในโอกิาสัครืบัรือบั 1 ปี 

โคแฟคปรืะเที่ศไที่ย ด้วยกิารืสัำรืวจปรืะชาชนในทีุ่กิภูมิภาค ครือบัคลุมตัั�งแตั่นิสัิตันักิศ้กิษา ภาค่เครืือขึ้่าย 

และปรืะชาชนที่ั�วไปที่่�ใชโ้ซึ่เชย่ลมเ่ด่ย ผู้ลสัำรืวจพบัวา่ ผูู้้ตัอบัแบับัสัอบัถูามรือ้ยละ 97 เคยไดร้ืบััขึ้า่วที่่�สังสัยัวา่

เปน็ขึ้า่วลวง โดยส่ัวนใหญ่รืบััขึ้อ้มลูขึ้า่วสัารืที่่�สังสัยัวา่เปน็ขึ้า่วลวงจากิ 2 แหล่งใหญ ่คอืแพลตัฟอรืม์สัื�อสังัคม

ออนไลน์ และจากิกิลุ่มผูู้้รืู้จักิใกิล้ชิด ใน 1 ปีที่่�ผู้่านมา ขึ้่าวลวง 3 อันดับัแรืกิที่่�พบั เป็นขึ้่าวในแวดวงสัุขึ้ภาพ

ที่ั�งหมด อันดับัที่่� 1) คือขึ้้อมูลสัรืรืพคุณเกิินจรืิงขึ้องถัู�งเช่าและอาหารืเสัรืิมอื�น ๆ อันดับัท่ี่� 2) ขึ้้อมูลเรืื�อง 

ฟ้าที่ะลายโจรืป้องกิันโควิด และอันดับัที่่� 3) ขึ้่าวลวงเรืื�องมะนาวโซึ่ดารืักิษามะเรื็งและโควิด

ที่ั�งน่� ผูู้้ตัอบัแบับัสัำรืวจได้เสันอที่างออกิในกิารืแกิ้ไขึ้ปัญหา โดยอันดับั 1) คิดว่าสัื�อมวลชนควรืเป็น

หลักิในกิารืช่วยตัรืวจสัอบัอย่างที่ันที่่วงที่่ ไม่ผู้ลิตัซึ่�ำขึ้่าวลวงเสั่ยเอง อันดับัท่ี่� 2) คือแพลตัฟอรื์มสัื�อสัังคม

ออนไลน์ควรืเพิ�มฟังกิ์ชั�นในกิารืเตัือนขึ้่าวลวง และอันดับัที่่� 3) ควรืเพิ�มที่ักิษะพลเมืองดิจิที่ัลในหลักิสัูตัรืกิารื

เรืย่นรู้ืที่กุิรืะดบัั และควรืมแ่พลตัฟอรืม์เฉีพาะ เพื�อเปน็ศนูยก์ิลางในกิารืตัรืวจสัอบัขึ้า่วลวง เชน่ โคแฟค ที่ั�งน่� 

ผูู้้ตัอบัแบับัสัอบัถูามสั่วนใหญ่ ยังเชื�อมั�นว่า นวัตักิรืรืมโคแฟคเป็นกิลไกิที่่�น่าเชื�อถูือในกิารืตัรืวจสัอบัขึ้่าวลวง
ส�มิ�รถึอ่�นำผู้ลี่กิ�รสำ�รวจำได้ทั�ง https://blog.cofact.org/cofact-journal-issue-3-2021/
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ผศ.ดรุ.ณภััทัรุ เรุ่องนภัากุล อาจิารุย์คิณะสารุสนเทัศและการุส่�อสารุ มหัาวิทัยาลัยแม่โจิ� และภัา

คิีโคิแฟคิภัาคิเหัน่อ นำเสันอผู้ลกิารืวิจัยสั่วนที่่� 2 สัรืุปผู้ลกิารืปรืะเมินโคแฟคจากิปรืะชุมกิลุ่มที่างออนไลน์ 

โดยแบ่ังออกิเป็น 3 กิลุ่ม คือ Potential Change Agent ซ้ึ่�งเป็นเด็กิและเยาวชน ภาค่ขัึ้บัเคลื�อน และ 

ภาค่กิ่อตัั�ง

กิารืถูอดบัที่เรืย่นกิารืที่ำงานขึ้องโคแฟคปรืะเที่ศไที่ย 2 ปรืะเดน็ คอื 1) การุทัำงานเพั่�อแก�ไขปญ้หัา

ขา่วลวงในปรุะเทัศไทัยอยา่งยั�งยน่ ในรืะดบัับัคุคลตัอ้งปรืบััความคดิขึ้องตันเอง ขึ้ณะที่่�กิารืหนนุเสัรืมิที่กัิษะ

กิารืรืู้เที่่าที่ันขึ้่าวลวงยังคงเป็นเรืื�องที่่�จำเป็นอยู่ ในรืะดับัชุมชนพบัว่า กิลไกิขึ้องชุมชนเป็นสัิ�งสัำคัญ เสันอให้

ม่กิารืสัร้ืางผูู้้นำชุมชน ที่่�สัามารืถูแก้ิไขึ้หรืือให้ความรืู้ในชุมชนขึ้นาดเล็กิเก่ิ�ยวกัิบักิารืตัรืวจสัอบัข่ึ้าวลวง และ 

นำเสันอช่องที่างเกิ่�ยวกิับักิารืตัรืวจสัอบัขึ้่าวลวงในชุมชนขึ้องเขึ้าได้ นอกิจากิน่� เครืื�องมือในกิารืตัรืวจสัอบั 

ขึ้า่วลวง อยา่งเชน่โคแฟค ยงัคงเปน็ปัจจยัที่่�สัำคญัในกิารืแกิไ้ขึ้ปญัหาขึ้า่วลวงในปรืะเที่ศไที่ย ในรืะดบััปรืะเที่ศ 

พบัวา่สัิ�งที่่�ตัอ้งกิารืคอืฐานขึ้อ้มลูกิลางที่่�มค่วามโปรืง่ใสั เขึ้า้ถูง้ไดง้า่ย โดยเฉีพาะขึ้อ้มลูขึ้องรืฐั และมก่ิารืสัรืา้ง

ความรื่วมมือในองค์กิรืรืะดับัชาตัิที่่�ม่ความหลากิหลาย และม่กิารืแลกิเปล่�ยนองค์ความรืู้รืะหว่างกิันมากิขึ้้�น 

ตัลอดจนม่กิารืใช้เที่คโนโลย่ขึ้ั�นสัูงในกิารืตัรืวจสัอบัขึ้่าวลวง

ในรืะดบััโครืงสัรืา้ง ตัอ้งสัง่เสัรืมิที่กัิษะในกิารืรืูเ้ที่า่ที่นัสัื�อและกิารืแกิไ้ขึ้ขึ้า่วลวง ในที่กุิรืะดบัักิารืศก้ิษา 

รืวมถูง้หลกัิสัตูัรืที่่�อยูใ่นสัถูาบันักิารืศ้กิษา หรืือหลกัิสัตูัรืเพื�อสัง่เสัรืมิกิารืเรืย่นรืูต้ัลอดช่วติั ดา้นภาคปรืะชาสัังคม

จะตัอ้งมค่วามเขึ้ม้แขึ้ง็มากิขึ้้�น เพื�อใหเ้กิดิกิารืขึ้บััเคลื�อนรืว่มกินักิบััภาคสัว่นอื�น ๆ ขึ้องสังัคมในกิารืแกิไ้ขึ้ปญัหา

ขึ้่าวลวงในปรืะเที่ศไที่ย ในส่ัวนขึ้องรัืฐบัาลและภาครัืฐ ตั้องสัร้ืางความเชื�อมั�น โปร่ืงใสั และชัดเจนมากิข้ึ้�น 

เพรืาะกิลุ่มคนรุ่ืนเกิา่ จะมค่วามเชื�อมั�นในภาครืฐัมากิกิวา่องคก์ิรือสิัรืะ นอกิจากิน่� ภาครืฐัควรืสันบััสันนุใหเ้กิดิ

วัฒนธิรืรืมกิารืตัรืวจสัอบัข่ึ้าวลวงในปรืะเที่ศไที่ย ขึ้ณะท่ี่�สัื�อมวลชน ควรืร่ืวมกัินตัรืวจสัอบัข่ึ้าวลวงให้มากิข้ึ้�น 

และให้ความสัำคัญกิับัขึ้้อเที่็จจรืิงมากิกิว่าความรืวดเรื็ว

สัุดที่้าย ในรืะดับัค่านิยมและวัฒนธิรืรืม อันดับัแรืกิต้ัองลดเรืื�องอคติัและความเชื�อ ซึ่้�งเป็นม่านบัังตัา

ไม่ให้เรืารืับัฟังขึ้้อเที่็จจริืง รืวมถู้งสัรื้างวัฒนธิรืรืมแห่งกิารืสัื�อสัารืความจริืง จะช่วยลดและบัรืรืเที่าวัฒนธิรืรืม

แห่งความเกิรืงใจ ที่ำให้เรืาไม่กิล้าบัอกิคนที่่�ม่อาวุโสัสัูงกิว่า หรืือม่คุณวุฒิมากิกิว่าในเรืื�องขึ้่าวลวง ดังนั�น 

ถู้าปรืะเที่ศเรืาม่วัฒนธิรืรืมกิารืสัื�อสัารืความจริืง กิารืพูดขึ้้อเที่็จจรืิง หรืือกิารืแก้ิไขึ้ข่ึ้าวลวง จะเป็นเรืื�องปกิติั 

รืวมถู้งสัรื้างวัฒนธิรืรืมขึ้องกิารืตัรืวจสัอบัขึ้่าวลวงด้วย

สัำหรัืบัปรืะเด็นที่่� 2) การุพัฒันาโคิแฟคิ นั�น ผศ.ดรุ.ณภัทััรุ อธิบิัายว่า ตัอ้งเสัริืมจุดแข็ึ้ง แก้ิไขึ้จดุออ่น 

ขึ้ยายกิลุม่เป้าหมาย กิำหนดปรืะเด็น เพิ�มกิลยุที่ธิในกิารืที่ำงาน ที่ำงานร่ืวมกัิบัภาคแ่ละปรืะชาสัมัพันธ์ิเชิงรุืกิ 

ที่ั�งน่� โคแฟคควรืที่ำงานร่ืวมกัิบัแพลตัฟอร์ืมไลน์ เพรืาะข่ึ้าวลวงที่่�ไม่สัามารืถูตัรืวจสัอบัและแก้ิไขึ้ได้ สัว่นใหญ่

จะอยูใ่นกิลุม่ไลน์ รืวมถูง้กิารืขึ้ยายกิลุม่เป้าหมายให้มากิขึ้้�น ที่ั�งเด็กิและเยาวชน ผูู้้สังูอายุ ตัลอดจนยูที่ปูเปอร์ื 

และเกิษตัรืกิรื ในด้านขึ้องช่องที่างกิารืสัื�อสัารื โคแฟคควรืขึ้ยายไปอยูแ่พลตัฟอร์ืมอื�น ไมว่า่จะเป็นโอเพนแชตั 

คลับัเฮูาสั์ รืวมถู้งพันที่ิป และเพจตั่าง ๆ เพื�อสัรื้างกิารืรืับัรืู้ในวงกิว้างมากิขึ้้�น 

ที่่�สัำคัญที่่�สัุด คือกิารืวางตัำแหน่งแห่งที่่�ขึ้องโคแฟค ให้เป็นผูู้้นำด้านกิารืตัรืวจสัอบัขึ้่าวลวง โดยสัรื้าง 

กิารืรัืบัรืู้ที่ั�งในรืะดับัปรืะเที่ศและภูมิภาค เพื�อให้สัื�อมวลชนใช้อ้างอิงได้ ควรืปรัืบัภาพลักิษณ์ให้เข้ึ้าถู้งง่าย 

มส่ัื�อเร่ืยนรู้ืเป็นขึ้องตััวเอง เพื�อขึ้ยับัต่ัอให้เป็นโคแฟคอะคาเดม ่(Cofact Academy) ที่ั�งน่� จดุแข็ึ้งขึ้องโคแฟค 

คอืกิารืมภ่าค่ที่่�หลากิหลาย เปน็วชิากิารื และมฐ่านขึ้อ้มลูท่ี่�ด ่จง้ควรืนำจดุแข็ึ้งน่� พฒันาตัอ่ใหเ้ปน็องคก์ิรืรืะดบัั

ชาตัิ เสันอแนะเชิงนโยบัายตั่อผูู้้เกิ่�ยวขึ้้องตั่อไป

ฮ�วทัรูบััมิอ่ข่้อมูิลี่สับัสนำ/ข่่�วส�รลี่วงห้ลี่อกิ
ให้ถ้ึูกิทั�ง

ปญ้หัาเรุ่�องขา่วลอ่ ขา่วลวง ขา่วหัลอก ข�อมล้สบัุสนในสงัคิมไทัยมมีาก และสง่ผลกรุะทับุในหัลาย ๆ 

ด�าน และจิะทัำอย่างไรุกับุข�อม้ลทัี�มีอย้่มากมายมหัาศาลใหั�เป็นสารุสนเทัศ จิากสารุสนเทัศก็กลายเป็น 

คิวามรุ้� แล�วก็เกิดเป็นป้ญญา ซ้�งจิะทัำใหั�คินหัรุ่อปรุะชาชนทีั�รุับุข�อม้ลข่าวสารุสามารุถนำข�อม้ลต่าง ๆ 

ไปใช�ปรุะโยชน์ได�อย่างแทั�จิรุิง

อย่างไรุก็ตาม ป้ญหัาดังกล่าวนี� ทัำใหั�เกิดผลลบุต่อสังคิม และเกิดการุส้ญเสียทัางเศรุษ์ฐกิจิด�วย 

การุเสวนาปรุะเด็นนี�จิ้งมีตัวแทันจิากหัลากหัลายสาขาวิชารุ่วมกันเปิดมุมมอง และชี�ทัางแก�ไขรุะยะสั�น 

ใหั�ส่�อมวลชนและแพัลตฟอรุ์มดิจิิทััลมีบุทับุาทัสำคิัญ แต่ในรุะยะยาวต�องสรุ�างพัลเม่องดิจิิทััลรุุ่นใหัม่ ซ้�ง

มีทัักษ์ะการุส่�อสารุทัี�รุับุผิดชอบุต่อสังคิม

 

ข่้อเท็ัจำจำรงิ ค่ำอสิ�งท่ั�จำะรบััมิอ่เฟกินำวิส์ข่่�วลี่วงข่่�วปลี่อมิ

เทัพัชยั หัย่อง ทัี�ปรุก้ษ์า สถานโีทัรุทัศันไ์ทัยพับิุเีอส กิลา่วนำกิารืเสัวนาว่า จากิกิารืพูดคยุแลกิเปล่�ยน

กิับัเพื�อนฝู่งในสัหพันธิ์นักิหนังสัือพิมพ์แห่งอาเซ่ึ่ยน พบัว่าสัถูานกิารืณ์สัื�อในอาเซึ่่ยนม่ปัญหาเหมือนกิัน โดย

เฉีพาะในชว่งโควดิ-19 ขึ้า่วลอืขึ้า่วปลอมแพรืก่ิรืะจาย และเกิดิขึ้้�นมากิกิวา่ในชว่งปกิติั ไมว่า่จะหวงัผู้ลที่างกิารื

เมอืง กิารืค้า หรือืที่างใดก็ิตัาม และที่างออกิในเรืื�องน่�ไม่งา่ย หลายปรืะเที่ศที่่�มก่ิารืกิำกัิบัดูแลสัื�อเข้ึ้มงวดกิว่า

ไที่ย ยังแกิ้ไขึ้ปัญหาได้ยากิ ไม่สัามารืถูหยุดยั�งขึ้่าวปลอมขึ้่าวลือได้ 
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ขึ้่าวปลอมที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับัเรืื�องกิารืเมือง มักิม่ผู้ลรืะยะยาว และไม่สัามารืถูหักิล้างด้วยขึ้้อเที่็จจรืิงได้ 

กิล่าวคือ ขึ้้อเที่็จจรืิงไม่ม่ความหมาย สัำหรืับัคนที่่�อยากิเชื�อบันโลกิออนไลน์ และถู้าคนไม่เชื�อกิ็คือไม่เชื�อ 

ขึ้้อเที่็จจรืิงม่มากิแค่ไหนกิ็ไม่ที่ำให้เปล่�ยนใจ กิารืตัรืวจสัอบัขึ้้อมูลในโลกิออนไลน์ จ้งเป็นไปเพื�อหาขึ้้อมูลที่่�

ตัอกิย�ำความเชื�อขึ้องตััวเองที่่�ม่อยู่แล้ว และปิดกิั�นทีุ่กิที่างที่่�จะไม่ไปรืับัรืู้ขึ้้อมูลขึ้่าวสัารืจากิแหล่งที่่�ตันไม่ชอบั 

หรืือไม่สัอดคล้องกิับัความเชื�อขึ้องตันเอง ซ้ึ่�งน่ากิังวลใจ เพรืาะสัถูานกิารืณ์ลักิษณะน่� จะนำไปสัู่กิารืสัรื้าง

ความเกิล่ยดชังและความขึ้ัดแย้ง 

เทัพัชัย กิล่าวว่า ดังนั�นเฉีพาะหน้า ตันเห็นด้วยกัิบับัที่บัาที่ขึ้องสัื�อมวลชน และองค์กิรือย่างโคแฟค

จะช่วยยับัยั�งข่ึ้าวลือ ให้ความกิรืะจ่าง และให้ขึ้อ้เท็ี่จจริืง นอกิจากิน่� ที่กัิษะกิารืสัื�อสัารืที่ั�งหลาย ไม่ควรืจำกัิด

อยูเ่ฉีพาะคนที่่�เรืย่นที่างดา้นสัื�อสัารืมวลชน แตัเ่ปน็ที่กัิษะความจำเปน็ขึ้องชว่ติั ที่่�ตัอ้งมาพรือ้มกิบัักิตักิิา และ

ความรืับัผู้ิดชอบัตั่อสัังคมด้วย

สั่วนบัที่บัาที่ขึ้องสัื�อนั�น สัื�อกิรืะแสัหลักิขึ้ณะน่� อยู่ในสัภาวะตักิตั�ำทัี่�งความอยู่รือดที่างเศรืษฐกิิจ และ

ความน่าเชื�อถูือ ที่ำให้เห็นแตั่ขึ้่าวที่่�เป็นกิรืะแสั หวือหวา ลงทีุ่นน้อย ถูือเป็นข่ึ้าวรื้ายในวงกิารืสัื�อและสัังคม

ด้วย นอกิจากิน่� ตั้องจับัตัาดูว่า ขึ้่าวปลอมหรืือเฟคนิวสั์ ที่่�เกิิดจากิความเขึ้้าใจผู้ิดอันเนื�องมาจากิความเห็น

ขึ้องพธิิก่ิารืรืายกิารืขึ้า่ว ซึ่้�งเปน็เพย่งความคดิเหน็ ที่่�วจิารืณเ์นื�อขึ้า่วจากิความรืูส้ัก้ิ ปรืะเดน็น่�นา่กิงัวล เพรืาะ

ผูู้้เสันอเป็นคนที่่�สัังคมให้ความเชื�อถูือ ผูู้้ฟังจ้งสันใจ ตัิดตัาม และเชื�อโดยไม่ตัั�งคำถูาม สัุดท้ี่ายแล้ว จ้งตั้อง 

กิลับัมาที่่�กิารืสัรื้างให้ปรืะชาชนรืู้เที่่าที่ันในเรืื�องเหล่าน่�

ในฐานะคนที่ำสัื�อ เทัพัชัย เชื�อว่า ปรืะชาชนท่ี่�รืู้เท่ี่าทัี่นสัื�อ จะม่ส่ัวนที่างอ้อมในกิารืตัรืวจสัอบัและ

กิำกิับัจริืยธิรืรืมกิารืที่ำงานขึ้องสัื�อและรัืฐบัาล ขึ้้อเท็ี่จจริืงคือ สัิ�งที่่�จะรัืบัมือกิับัเฟคนิวสั์ขึ้่าวลวงข่ึ้าวปลอม 

และช่องที่างที่่�จะนำเสันอข้ึ้อเท็ี่จจริืง คือช่องที่างขึ้องสัื�อที่่�ที่ำงานอย่างเป็นมืออาช่พ ม่จรืรืยาบัรืรืณ เพื�อมา

สัู้กิับัขึ้่าวปลอม

เทัพัช้ยั ห้ยอ่ง
ทีุ�ปรกึษัา สถานีโทุรทัุศน์ไทุยพิับีีเอส

พั.ต.ทั.(ห้ญิง) 
เพัรย่บัพัรอ้มิ เมิฆิิย�นำนำท์ั
รองผู้้�กำากับี กลุ่มีงานต่อต�านการล่วงละเมิีดทุางเพัศต่อเด็กทุาง
อินเทุอรเ์น็ต กองบัีงคั์บีการตรวจัสอบีและวิเค์ราะหัอ์าชญ่ากรรมี
ทุางเทุค์โนโลยี (บีก.ตอทุ.)

ปรบััลี่ดอคำติ แลี่ะเปิดรบััฟง้ให้ร้อบัด้�นำ

พั.ต.ทั.(หัญิง) เพัรุียบุพัรุ�อม เมฆิิยานนทั์ รุองผ้�กำกับุ กลุ่มงานต่อต�านการุล่วงละเมิดทัางเพัศ 

ต่อเด็กทัางอินเทัอรุ์เน็ต กองบุังคิับุการุตรุวจิสอบุและวิเคิรุาะหั์อาชญากรุรุมทัางเทัคิโนโลยี (บุก.ตอทั.)

อธิิบัายว่า บัที่บัาที่ขึ้องแพลตัฟอรื์มในกิารืรืับัมือกิับัปัญหาขึ้้อมูลสัับัสันน่�  ในมุมมองขึ้องตัำรืวจด้าน 

อาชญากิรืรืมที่างเที่คโนโลย่ที่่�เกิิดกิับัเด็กิ เช่น ภาพโป๊อนาจารืเด็กิ ตั้องรื่วมมือกิับัภาคเอกิชน รืวมทัี่�ง 

อินเที่อรื์โพล (Interpol) ซึ่้�งเป็นหน่วยงานกิลางในกิารืแชรื์ขึ้้อมูล เมื�อม่เฟคนิวส์ั หรืืออะไรืที่่�สั่งผู้ลกิรืะที่บั 

สัำคัญ แพลตัฟอร์ืมพวกิน่� จะให้ความรื่วมมือเสัมอ โดยกิารืลบัขึ้้อมูลให้อัตัโนมัตัิ หรืือแม้กิรืะที่ั�งม่คนเกิ็บั 

ภาพโป๊อนาจารืเด็กิในกิูเกิิลไดรืฟ (Google Drive) แพลตัฟอรื์มกิูเกิิล จะแจ้งตัำรืวจทัี่นที่่ ว่าม่คน 

ดาวน์โหลดภาพโป๊อนาจารืเด็กิ ที่ั�งน่�อยู่ที่่�นโยบัายขึ้องแตั่ละแพลตัฟอรื์มในกิารืให้ความสัำคัญกิับัปัญหาน่� 

ปรืะเด็นทัี่กิษะกิารืแยกิแยะข้ึ้อมูลและกิารืรู้ืเท่ี่าทัี่นสืั�อ ตัอ้งไม่ฝึ่กิให้กิบััเด็กิเท่ี่านั�น ผูู้้ใหญ่ยงัขึ้าดทัี่กิษะ

เหล่าน่�ดว้ย แมแ้ตัต่ัำรืวจ หลายครืั�งที่่�เกิบ็ัรืวบัรืวมหลกัิฐาน โดยเลือกิเฉีพาะที่่�เชื�อวา่ตัอ้งเปน็อยา่งนั�น อยา่งไรื

กิ็ตัาม ตัำรืวจจำเป็นตั้องรืวบัรืวมพยานหลักิฐานให้แน่นที่ั�งสัองฝ่่าย เพื�อปรืะโยชน์ขึ้องทีุ่กิฝ่่าย  

พ.ตั.ที่.(หญิง) เพรื่ยบัพร้ือม เน้นย�ำว่า สัิ�งที่่�ยากิที่่�สัุด คือ กิารืปรัืบัเปล่�ยนที่ัศนคตัิ หรืือกิารืปรืับัอคตัิ 

ในใจขึ้องเรืา ไม่ใชเ่ฉีพาะกิารืปลูกิฝั่งในเด็กิ แม้กิรืะที่ั�งตัำรืวจเองด้วย ตัอนน่� ตัำรืวจร่ืวมกัิบัสัำนักิงานอัยกิารื 

สัูงสุัดที่ำเรืื�องกิารืสัอบัปากิคำขึ้องตัำรืวจเชิงล้กิ (Investigative Interview) ด้วยกิารืรัืบัฟังให้มากิขึ้้�น แล้ว 

พยายามหาพยานหลักิฐานอื�น ๆ มายืนยัน วา่ผูู้้ถูกูิกิล่าวหานั�น กิรืะที่ำผิู้ดหรืือไม่กิรืะที่ำผิู้ด ซ้ึ่�งเป็นสัิ�งที่่�แต่ัละ

หนว่ยงานหรือืองค์กิรืจะต้ัองนำเที่คนิคตัา่ง ๆ ในกิารืรัืบัฟงั และฟังหลาย ๆ ฝ่า่ยโดยปรืาศจากิอคติั เอามาใช้

ในกิารืที่ำงานให้มากิขึ้้�น ซ้ึ่�งอาจจะเอาไปปรืะยุกิตัใ์ชก้ิบัังานด้านอื�น แมก้ิรืะที่ั�งนกัิขึ้า่ว ปรืะชาชน หรือืว่าใครื

กิ็ตัาม ที่่�จะเปิดใจรืับัฟัง
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พั.ต.ทั. (หัญงิ) เพัยีบุพัรุ�อม เสันอวา่ ในอนาคตัอันใกิล้น่� จะรืว่มงานกัิบัโคแฟคปรืะเที่ศไที่ย เปิดกิารื 

อบัรืม และกิารืตัรืวจสัอบัข่ึ้าวลวง-ข่ึ้าวปลอม โดยใช้ข่ึ้าวกิรืองโอเพ่นซึ่อร์ืสั (Open Source Intelligence) 

ซึ่้�งตัำรืวจใช้อยู่ ให้ปรืะชาชนสัามารืถูเขึ้้าใช้ได้ด้วย เพื�อจะได้รื่วมมือช่วยกัินตัรืวจสัอบัขึ้่าวปลอม ท่ี่�มาขึ้อง

ภาพตััดตั่อ หรืือตั้นตัอคลิปวิด่โอ

ในกิารือา่น คอืถูา้อา่นไมก่ิ่�บัรืรืที่ดัแล้วสัรืปุเลย จะมค่วามสัามารืถูในกิารืตัา้นที่านเฟคนวิสัค์อ่นขึ้า้งขัึ้�นตั�ำ หรือื

วัดเรืื�องขึ้องความสัามารืถูในกิารือ่านยาว ๆ ยิ�งอ่านได้ยาวเที่่าไหรื่ตั่อวัน ยิ�งม่ความสัามารืถูในกิารืตั้านที่าน 

Fake News ได้มากิเที่่านั�น ฯลฯ และ 3) คิวามเช่�อใจิในสังคิม คนฟินแลนด์หรืือสัว่เดนอาจจะเชื�อรัืฐบัาล 

เพรืาะวา่เขึ้าเปน็ปรืะเที่ศที่่�สัรืา้งขึ้้�นมาอยูร่ืว่มกินัผู้า่นความเชื�อใจ เมื�อเชื�อใจรืฐั จง้เชื�อมั�นในองคก์ิรืภาครืฐัดว้ย 

เมื�อวิเครืาะห์สัาเหตุัท่ี่�ที่ำให้รืะดับักิารืรู้ืเท่ี่าทัี่นสืั�อขึ้องฟินแลนด์สูัง พบัความสััมพันธิ์เชิงบัวกิ 

รืะหวา่งรืะดบััขึ้องกิารืศก้ิษา กิบััความสัามารืถูในกิารืต้ัานที่านแฟคนวิสัใ์นปรืะชากิรืฟนิแลนดอ์ยา่งเหน็ไดช้ดั 

นอกิจากิน่� ยังสัามารืถูวัดจากิเสัรื่ภาพสัื�อด้วย ถู้าเสัรื่ภาพสัื�อสัูง และปรืะชาชนยังตั้านที่านเฟคนิวสั์ได้ 

แสัดงว่าปรืะชาชนความรืู้เที่่าที่ันสัื�อสัูงมากิเช่นกิัน

ดรุ.พิัชญว์ด ีแสัดงความคิดเหน็ตัอ่บัที่บัาที่ขึ้องแพลตัฟอรืม์ในกิารืรืบััมอืกิบััปญัหาข่ึ้าวลวง ขึ้า่วปลอม 

ขึ้่าวหลอกิ ว่า สัามารืถูใช้แพลตัฟอรื์มในเชิงบัวกิ เพื�อเอามาผู้สัมผู้สัานในกิารืศ้กิษา โดยใช้เพื�อขึ้ยายความ

สัามารืถูในกิารืสัรื้างกิารืรืู้เที่่าที่ันสัื�อ และตั้องที่ำงานรื่วมกิับัแพลตัฟอรื์ม ให้ช่วยลบัขึ้่าวลวง ซึ่้�งในเชิง

เที่คโนโลย่เชื�อว่าที่ำได้ และเสันอในฐานะนักิกิารืศ้กิษาว่า กิารืศ้กิษาอาจจะไม่ใช่แค่ที่ำเรืื�องรืู้เท่ี่าทัี่นสัื�อ 

อย่างเดย่ว แต่ัควรืให้ความรู้ื/ที่กัิษะด้านอื�น ๆ ด้วย นอกิจากิน่� ยงัมก่ิลุ่มเปรืาะบัาง โดยเฉีพาะเดก็ิและผูู้ส้ังูอายุ 

ที่่�ตั้องม่โอกิาสัได้รืับัความรืู้ด้านกิารืรืู้เที่่าที่ันสัื�อด้วยเช่นกิัน

ดร.พิัช้ญ์วด่ กิิตติป้ญญ�ง�มิ
ผู้้�รว่มีก่อตั�งและผู้้�บีรหิัาร Arkki ประเทุศไทุย

ศ.ดร.พิัรงรอง ร�มิสูต รณะนำนัำท์ั
ค์ณะนิเทุศศาสตร ์จุัฬาลงกรณ์มีหัาวิทุยาลัย

สอนำให้น้ำกัิเรย่นำคิำดเป็นำ เพ่ั�อสร�้งประช้�กิรคำณุภู�พัท่ั�เท่ั�ทัันำส่�อ

ดรุ.พิัชญ์วดี กิตติป้ญญางาม ผ้�รุ่วมก่อตั�งและผ้�บุริุหัารุ Arkki ปรุะเทัศไทัย แบ่ังปันหลักิสูัตัรื 

กิารืรู้ืเที่่าที่ันสัื�อในปรืะเที่ศฟินแลนด์ว่า ฟินแลนด์กิำหนดกิารืรืู้เที่่าที่ันสัื�อ ให้เป็นวิชาภาคบัังคับั เด็กิทีุ่กิคน

ตั้องได้เรื่ยนวิชาน่� มากิกิว่า 5 ปีในโรืงเร่ืยน โดยสัอนตัามความสันใจขึ้องเด็กิ คือให้นักิเรื่ยนเลือกิเนื�อหา 

มาเอง และครืกูิม่็กิรืะบัวนกิารืเรืย่นกิารืสัอนแบับั “กิารืสัอนเชงิปรืากิฏิกิารืณ”์ คอยเปน็ผูู้อ้ำนวยความสัะดวกิ

ในกิารืเรื่ยน ใช้กิรืะบัวนกิารืที่่�ให้เด็กิค่อย ๆ เรื่ยนรืู้ไปเรืื�อย ๆ ในแตั่ละรืะดับัชั�น ทัี่�งน่� ข้ึ้�นอยู่กิับัพัฒนากิารื

ขึ้องเด็กิ และความสัามารืถูในกิารือ่านขึ้องเด็กิด้วย 

นอกิจากิน่� ยังม่วิชา “ที่ักิษะอนาคตั (Future Skill)” ด้วย เป็นวิชาที่่�ม่เป้าหมายในกิารืสัอนให้

มนุษย์แตักิต่ัางจากิหุ่นยนต์ั ด้วยกิารืสัร้ืางสัรืรืค์และคิดอะไรืใหม่ ๆ ที่ั�งน่� เพรืาะฟินแลนด์ม่เป้าหมายกิารื 

สัรื้างคนในอนาคตัให้ม่ลักิษณะ 1) กิารืสัร้ืางคน (Human Being) ที่่�เป็นคน ที่่�คิดวิเครืาะห์แยกิแยะได้ 

และ 2) กิารืสัร้ืางพลเมือง หรืือปรืะชากิรืที่่�ด่ มค่วามรัืกิสังัคม และมค่วามต้ัองกิารืตัอบัแที่นกิลับัสัูส่ังัคม กิลา่ว

คือให้ปรืะชาชนคิดด่ตั่อสัังคม หรืือคิดแตั่เรืื�องที่่�ที่ำให้สัังคมด่ขึ้้�น 

ตัวัช่�วดัเพื�อกิารืจัดลำดับักิารืรืูเ้ท่ี่าที่นัสัื�อ ปรืะกิอบัด้วย 1) เสรีุภัาพัส่�อมวลชน (Media Freedom)

ว่าแตั่ละปรืะเที่ศม่มากิขึ้นาดไหน ถู้าสัังคมม่เสัรื่ภาพขึ้องสืั�อมากิ และคนยังตั้านที่านข่ึ้าวลวงได้ แสัดงว่า

ปรืะชาชนม่กิารืรืู้เที่่าที่ันสัื�อสัูงมากิ 2) เรุ่�องคิุณภัาพัการุศ้กษ์า จะตั้องวัดหลายปรืะเด็น เช่น ความสัามารืถู

ส่�อมิวลี่ช้นำ องค์ำกิรวิช้�ช้พ่ั แลี่ะองค์ำกิรกิำ�กัิบัดแูลี่ 
ต้องรบััผู้ดิช้อบัให้ม้ิ�กิข่่�นำ

ศ.ดรุ.พิัรุงรุอง รุามสต้ รุณะนันท์ั คิณะนิเทัศศาสตร์ุ จิฬุาลงกรุณ์มหัาวิทัยาลัย กิลา่ววา่ สัว่นใหญท่ี่่� 

เรืาคอ่นขึ้า้งเนน้ คอืเรืื�องขึ้อ้มลูเที่จ็ขึ้อ้มลูท่ี่�บัดิเบัอืน (Disinformation) นำสู่ัผู้ลกิรืะที่บั และกิารืสัรืา้งมลภาวะ 

ที่างขึ้อ้มลูได ้ซึ่้�งที่างยเูอน็มองวา่ เปน็ภาวะฉีกุิเฉีกิิที่างกิารืสัื�อสัารื ไมเ่ฉีพาะภาวะฉีกุิเฉีนิเรืื�องโรืครืะบัาดเที่า่นั�น 
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วนัน่� จะเนน้ที่่�ขึ้อ้มลูเที่จ็ ขึ้อ้มลูที่่�บัดิเบัอืน ซึ่้�งที่่�ผู้า่นมก่ิารืใช้เฟคนวิสัเ์พื�อดสิัเครืดติัสัื�อหลกัิ มก่ิารืปรืะดิษฐค์ำ

ขึ้้�นมาใหมท่ี่ำใหเ้กิดิความรืวนเรืและคนไมเ่ชื�อ มข้่ึ้อเที่จ็จรืงิที่างเลอืกิข้ึ้�นมา ซ้ึ่�งคนเลอืกิจะเชื�อไมเ่ชื�ออยูท่่ี่�ความ

รืูส้ัก้ิและอารืมณม์ากิกิวา่ นอกิจากินั�น ยงัมก่ิารืที่่�เชื�อมโยงกินัคอื กิารืลม้ลา้งกิารืตัรืวจสัอบัวา่อะไรืจรืงิไมจ่รืงิ 

ซึ่้�งบัางที่่เฟคนิวสั์ ถููกิหักิล้างโดยผูู้้ม่อำนาจได้ปรืะโยชน์

ศ.ดรุ.พัิรุงรุอง กิล่าวอ่กิว่า สัำหรืับัเครืื�องมือในกิารืตัรืวจสัอบัขึ้้อมูลข่ึ้าวลวง ในแง่กิารืวิจัยส่ัวนใหญ่ 

จะพุ่งไปที่่�กิรืะบัวนกิารืแพรื่กิรืะจาย กิลไกิม่กิารืพัฒนาข้ึ้�นเรืื�อย ๆ ทัี่�งเอไอ หรืือแชที่บัอที่ ม่บัที่บัาที่ในกิารื 

แพร่ืกิรืะจายข่ึ้าวลวง แต่ัสั่วนหน้�งเที่คโนโลย่เหล่าน่� นำมาป้องกัินกิารืแพร่ืขึ้่าวลวงได้ ที่ั�งน่� ยูเนสัโกิเสันอ

แนวที่างในกิารืรืับัมือ เช่น กิารืช่�ให้เห็นว่าอะไรืคือความจรืิงอะไรืคือขึ้่าวลวง กิารืเน้นไปที่่�ผูู้้ผู้ลิตัหรืือผูู้้แพรื่

กิรืะจาย กิารืใช้กิฎหมายหรืือนิติับััญญัติัดำเนินกิารื และกิารืเสัรืิมศักิยภาพผูู้้เกิ่�ยวข้ึ้องและให้กิารืศ้กิษา 

งานขึ้องโคแฟคอยู่ในแนวที่างกิารืช่�ให้เห็นขึ้้อเท็ี่จจริืงและข่ึ้าวลวง โคแฟคที่ำด่แล้วในแง่กิารืพิสัูจน์ ที่ั�งน่� 

ขึ้อเสันออ่กิแนวที่าง คือให้หยุดเส้ันที่างกิารืที่ำเงินหรืือรืายได้ ไม่ให้สันับัสันุนสัื�อท่ี่�เผู้ยแพร่ืข่ึ้าวลวง เป็นกิารื

หยุดเสั้นที่างกิารืเงินที่่�ได้มาจากิกิารืเสันอขึ้้อมูลเที่็จและขึ้้อมูลที่่�บัิดเบัือน

ศ.ดรุ.พัริุงรุอง เสันอวา่ โดยภาพรืวมขึ้องขึ้อ้มลูขึ้า่วสัารืที่่�บัดิเบัอืน สัะที่อ้นถูง้ความผู้ดิปกิตัขิึ้องสังัคม

ด้วย ปัจจุบัันน่�  ผูู้้ผู้ลิตัข่ึ้าวสัารื หรืือสัื�อสัารืมวลชนหลายส่ัวน ไม่ได้ที่ำตััวให้เป็นหลักิย้ด ม่กิารืแข่ึ้งขัึ้นกัิน 

ฉีดุรืั�งสัูม่าตัรืฐานที่่�ตั�ำลง นำเนื�อหาที่่�ไมจ่รืรืโลงปญัญามาผู้ลติัซึ่�ำ ย�ำ วน ไมส่ันใจความคุม้คา่ขึ้องคลื�นความถู่� 

ผูู้้ม่ส่ัวนหลักิ ๆ ควรืจะต้ัองรัืบัผิู้ดชอบัมากิขึ้้�น ไม่ว่าจะเป็นนักิวิชาช่พ องค์กิรืวิชาช่พสัื�อ และนักิวิชากิารื 

รืวมถู้งองค์กิรืกิำกิับัดูแลด้วย ตั้องที่ำงานหนักิขึ้้�น และรืับัผู้ิดชอบัมากิขึ้้�น ไม่เช่นนั�นกิ็จะไม่สัามารืถูแกิ้ไขึ้ 

ความผู้ิดปกิตัิขึ้องสัังคมได้

เรุียบุเรุียงจิากเวทัีสานเสวนานักคิิดดิจิิทััล Digital Thinkers Forum คิรุั�งทัี� 17 How to ริับม่อ 

ปิัญหาข้่อมูลสับสน/ข่่าวสาริลวงหลอก บทเรีิยนไทยและเทศ How to counter 'information 

disorder' wisely? เม่�อวันทัี� 30 มิถุนายน พั.ศ.2564 การุเสวนาออนไลน์ด�วยโปรุแกรุม Zoom 

จิัดโดย ภัาคิีโคิแฟคิปรุะเทัศไทัย รุ่วมกับุ สำนักงานกองทัุนสนับุสนุนการุสรุ�างเสรุิมสุขภัาพั (สสส.) 

ภัาคิีสรุ�างสุข กองทัุนส่�อเพั่�อคิวามยุติธรุรุมในสังคิม อุบุลคิอนเน็ก ม้ลนิธิฟรุีดรุิชเนามัน Centre for 

Humanitarian Dialogue (HD) OPENDREAM และสถาบุัน Change Fusion
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กิ�รห้กัิล้ี่�งข่้อมูิลี่เท็ัจำ
ในำยุคำโคำวิด 
บัทัเรย่นำจำ�กิเอเช้ย่

#18
ป้จำจุำบัันำ ทัั�วโลี่กิเผู้ช้ญิกัิบัสถึ�นำกิ�รณ์โรคำระบั�ดโคำวิด-19 แลี่ะมิ ่
ข่้อมูิลี่ข่่�วส�รมิ�กิมิ�ยท่ั�เก่ิ�ยวข้่องกัิบัโรคำนำ่� ทัั�งข่้อมูิลี่ข่่�วส�ร
ท่ั�จำรงิแลี่ะไมิ่จำรงิ แลี่ะทััศนำคำติข่องคำนำบั�งคำรั�งกิลี่�ยเป็นำมุิมิมิอง
ค่ำอนำข่้�งแคำบั แลี่ะเช้่�อว่�ฝ่่�ยห้นำ่�งท่ั�คิำดไมิ่เห้มิ่อนำตนำต้องผู้ิด
เสมิอ จ่ำงทัำ�ให้้ข่่�วลี่วงห้รอ่ข่่�วปลี่อมิแพัรห่้ลี่�ยมิ�กิข่่�นำเร่�อย ๆ 
โดยเฉพั�ะในำแพัลี่ตฟอรม์ิดิจิำทััลี่ กิ�รรบััมิ่อกัิบัโรคำระบั�ดข้่อมูิลี่
ข่�่วส�ร (infodemic) แลี่ะกิ�รห้กัิล้ี่�งข่อ้มูิลี่เท็ัจำในำยุคำโรคำระบั�ด 
โคำวิดนำ่� ไมิใ่ช้เ่ร่�องง่�ย

องค์ำกิรภู�คำพัลี่เมิ่องในำเอเช้่ยห้ลี่�ยประเทัศ พัย�ย�มิค้ำนำห้� 
เคำร่�องมิ่อ แลี่ะออกิแบับักิลี่ไกิเพ่ั�อตรวจำสอบัคำว�มิจำริง แลี่ะ 
ห้กัิล้ี่�งข่อ้มูิลี่เท็ัจำ เพ่ั�อเอ�ช้นำะโรคำระบั�ดข่อ้มูิลี่ข่�่วส�ร กิ�รมิเ่วท่ั
ให้ไ้ด้แลี่กิเปล่ี่�ยนำประสบักิ�รณ ์เรย่นำรูจ้ำ�กิบัทัเรย่นำข่องกัินำแลี่ะกัินำ 
จำะช้ว่ยให้ร้บััมิอ่กัิบัข่้อมูิลี่เท็ัจำแลี่ะข่่�วลี่วงได้เรว็ข่่�นำ
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กิ�รห้กัิล้ี่�งข่้อมูิลี่เท็ัจำในำยุคำโคำวิด 
บัทัเรย่นำจำ�กิเอเช้ย่

การุเสวนาคิรุั�งนี� มวีทิัยากรุทัี�มภีัม้หิัลงัแตกตา่งกนั และทัำงานในด�านการุสบุ่คิ�นข�อเทัจ็ิจิรุงิตา่ง ๆ 

ทัั�งในไต�หัวัน สิงคิโปรุ์ อินโดนีเซีย และไทัย วิทัยากรุแต่ละทั่าน แบุ่งป้นการุทัำงานเกี�ยวกับุการุหัักล�าง

ข�อม้ลเท็ัจิ อันเป็นบุทัเรุียนจิากเอเชีย ถ้งคิวามยุ่งยาก คิวามซับุซ�อน คิวามทั�าทัายทัี�ต�องเผชิญ นับุเป็น

โอกาสดี ทัี�ทัำใหั�ผ้�เข�ารุ่วมได�เรุียนรุ้� และนำวิธีการุทัี�ได�รุับุ ไปปรุะยุกต์ใช�ใหั�เป็นปรุะโยชน์ต่อไป

แม่นยำที่่�สัุด ถู้งขึ้นาดว่า ถู้าพิมพ์ขึ้้อความหน้�งลงไปในแชที่บัอที่ แชที่บัอที่จะบัอกิที่ันที่่ว่าข้ึ้อมูลที่่�พิมพ์ 

เขึ้้าไปนั�น เป็นขึ้้อมูลจรืิง หรืือขึ้้อมูลเที่็จ

อย่างไรืก็ิตัามม่ข้ึ้อความจำนวนมากิ ท่ี่�ตั้องตัรืวจสัอบัข้ึ้อเที่็จจรืิง และหลังจากิที่่�ม่กิารืตัรืวจสัอบัแล้ว 

กิ็ตั้องส่ังขึ้้อมูลกิลับัไปเพื�อแกิ้ไขึ้ หรืือหักิล้างขึ้้อมูลเที่็จเหล่านั�น และตัอนน่� ที่ำโครืงกิารืแบับัโอเพ่นซึ่อรื์สั 

ซึ่้�งเปิดโอกิาสัให้คนอื�น ๆ สัามารืถูเข้ึ้ามาร่ืวมมือกัิน ช่วยที่ำให้แชที่บัอที่ด่ขึ้้�น นอกิจากิน่� สัิ�งที่่�ได้เรื่ยนรืู ้

ในเรืื�องขึ้องแชที่บัอที่ คอื กิารืต้ัองดูเรืื�องกิารืพัฒนาคำสัั�งในกิารืเขึ้ย่นโปรืแกิรืม (Source Code) ดว้ย ซ้ึ่�งจะ 

ที่ำให้แชที่บัอที่ที่ำงานได้ม่ปรืะสิัที่ธิิภาพมากิยิ�งขึ้้�น โดยโคแฟคไต้ัหวันสันับัสันุนที่างด้านเที่คนิคให้กัิบั 

อาสัาสัมัครื เพื�อให้ม่สั่วนรื่วมในกิารืช่วยพัฒนาตััวแชที่บัอที่ให้ด่ที่่�สัุดเที่่าที่่�จะเป็นไปได้ด้วย

อย่างไรืกิ็ด่ ยังม่จุดที่่�เป็นปัญหา เช่น กิรืะบัวนกิารืพัฒนาแชที่บัอที่ ถู้าคนที่่�พัฒนาแชที่บัอที่ไม่ม่เวลา 

หรืือไม่ม่ความสันใจ จะที่ำให้กิรืะบัวนกิารืพัฒนาดำเนินกิารืไม่ตั่อเนื�อง และไม่สัามารืถูที่ำได้อย่างม่

ปรืะสิัที่ธิภิาพ นอกิจากิน่� ยงัมเ่รืื�องกิารืเปล่�ยนแปลงกิฎรืะเบัย่บัในปรืะเที่ศ ดงันั�น โคแฟคไต้ัหวนัอาจจะตัอ้ง

ม่กิารืปรืะสัานงานกิับับัรืิษัที่เที่คโนโลย่ขึ้นาดใหญ่อ่กิด้วย 

ลี ให้ขึ้้อเสันอแนะว่า ตั้องใช้แนวคิดกิารืที่ำงานร่ืวมกัิน รื่วมมือปรืะสัานกัินเพื�อช่วยหักิล้างข้ึ้อมูลเท็ี่จ

ในสัถูานกิารืณโ์รืครืะบัาดตัอนน่� และควรืมภ่าคช่ว่ยเหลอืกินัที่ั�งในรืะดบััเอเชย่ และในรืะดบััโลกิ จง้อยากิเชญิ

ชวนคนให้ผูู้้ที่่�สันใจเข้ึ้ารื่วมกัิบัโคแฟค และสัร้ืางชุมชนตัรืวจสัอบัข้ึ้อเท็ี่จจริืง ที่่�ทุี่กิคนจะสัามารืถูที่่�จะม่ส่ัวน

รืว่มในกิารืตัรืวจสัอบัขึ้อ้เที่จ็จรืงิได ้แมว้า่กิารืที่ำงานในกิารืตัรืวจสัอบัขึ้อ้เที่จ็จรืงิเปน็สัิ�งที่่�ที่า้ที่ายมากิ ๆ กิต็ัาม

กิ�รส่งเสรมิิกิ�รรูเ้ท่ั�ทัันำส่�อ 
แลี่ะคำว�มิรูด้้�นำเทัคำโนำโลี่ยใ่นำสถึ�บัันำกิ�รศ่กิษ์�

เมลิสสา ชาง (Melissa Chan) ผ้�ช่วยผ้�จิัดการุ และผ้�ตรุวจิสอบุคิวามจิริุงของ Black Dot 

Research ปรุะเทัศสิงคิโปร์ุ แบ่ังปันว่า หน่วยงานก่ิอตัั�งขึ้้�นในปี พ.ศ.2561 และดำเนินงานในลักิษณะขึ้อง 

สัถูาบันัเพื�อกิารืวจิยัตัลาด ขึ้ณะที่ำงานอยู ่กิต็ัรืะหนกัิถูง้ขึ้า่วลวงขึ้า่วปลอมจำนวนมากิมาย แตัไ่มม่แ่พลตัฟอรืม์

ที่่�น่าเชื�อถูือ หรืือว่าเชื�อถูือได้มากิพอที่่�จะดำเนินงานตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิงตัรืงน่� จ้งรืู้สั้กิว่าควรืดำเนินงานน่� 

เพิ�มจากิงานปกิติัดว้ย อย่างไรืก็ิตัาม รืฐับัาลสิังคโปร์ื มเ่ว็บัสัำหรัืบัที่ำกิารืตัรืวจสัอบัข้ึ้อเที่จ็จรืงิในชื�อแฟคทัี่วล่� 

(Factually) อยู่แล้ว แตั่ไม่ได้ม่กิารือัพเดที่รืายวัน จ้งอยากิจะเขึ้้ามาที่ำหน้าที่่�ตัรืงน่� ในกิารืเป็นตััวเชื�อมท่ี่� 

ที่ำให้รืัฐบัาลที่ำงานได้ง่ายมากิขึ้้�นนั�นเอง 

ชาง เสันอว่าตั้องสัรื้างวัฒนธิรืรืมกิารืสังสััยในขึ้่าวตั่าง ๆ กิ่อนที่่�จะเชื�อ แตั่ในสัถูานกิารืณ์โรืครืะบัาด 

กิ็จำเป็นท่ี่�จะตัรืวจสัอบัเฉีพาะสิั�งท่ี่�เป็นขึ้้ออ้าง หรืือคำกิล่าวอ้างท่ี่�ม่ความสัำคัญเร่ืงด่วน และกิรืะที่บัตั่อชาว

สังิคโปร์ืโดยตัรืง เช่น ขึ้า่วที่่�มค่นออกิไปกิว้านซึ่ื�อขึ้อง หรือืกัิกิตันุขึ้องใช้ อนัน่�คอืขึ้า่วที่่�ไม่จรืงิ จำเป็นตัอ้งออกิ

มาหักิล้างข่ึ้าวน่� นอกิจากิน่� ยงัมก่ิารืตัรืวจสัอบัข้ึ้อเท็ี่จจริืงเก่ิ�ยวกัิบัข้ึ้ออ้างที่่�ที่ำขึ้้�นในปรืะเที่ศอื�น ๆ ที่่�เก่ิ�ยวข้ึ้อง

กิับัสิังคโปรื์ด้วยเช่นกิัน และยังตัรืวจสัอบัสืั�อ ที่ั�งที่่�เป็นสืั�อเปิดและสืั�อปิด ที่ั�งเฟซึ่บัุ�กิ ที่วิตัเตัอรื์ และอื�น ๆ 

เพื�อที่่�จะแจง้ใหป้รืะชาชน หรือืบัคุคลตัา่ง ๆ ที่รืาบัวา่มอ่ะไรืเกิดิขึ้้�น และจะตัอ้งมช่อ่งที่างที่่�ที่ำใหค้นสัามารืถู

สั่งขึ้้อมูลขึ้่าวสัารืกิลับัมาให้ด้วย เพื�อตัรืวจสัอบัได้ว่าเป็นเรืื�องจรืิงหรืือเรืื�องไม่จรืิง 

วิธิ่กิารืตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิงในสัิงคโปรื์ คือกิารืค้นหาขึ้้อความ และรืูปภาพด้วยกูิเกิิล หากิม่หน่วย

งานใด ที่่�ม่ความเก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบัขึ้่าวน่� จะติัดตั่อไป และหลาย ๆ ครืั�ง หน่วยงานเหล่าน่� จะติัดต่ัอกิลับัมาอย่าง

บัิลี่เล่ี่�ยนำ ล่ี่
ผู้้�ก่อตั�งโค์แฟค์ไต�หัวัน

กิ�รห้กัิล้ี่�งข่้อมูิลี่เท็ัจำ ต้องใช้แ้นำวคิำดในำเร่�องข่อง
กิ�รทัำ�ง�นำรว่มิกัินำแลี่ะประส�นำกัินำ

บุิลเลี�ยน ลี (Billion Lee) ผ้�ก่อตั�งโคิแฟคิไต�หัวัน แบ่ังปันปรืะสับักิารืณ์กิารืตัรืวจสัอบัข้ึ้อเท็ี่จจริืง 

ในไตั้หวันว่า โคแฟคไตั้หวัน ม่แชที่บัอที่ในกิารืเชื�อมตั่อกิับัปรืะชาชน โดยกิารืออกิแบับัแพลตัฟอร์ืมให้ทีุ่กิ

คนสัามารืถูตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิงได้ ซึ่้�งผูู้้ตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิงสัามารืถูท่ี่�จะเชื�อมตั่อขึ้้อมูลท่ี่�ได้รืับัมาจากิผูู้้ใช้ 

คนอื�น เข้ึ้ากัิบัแพลตัฟอร์ืมได้เลย  โคแฟคไต้ัหวัน ใช้หลายภาษาในกิารืสัื�อสัารื เช่น ภาษาอังกิฤษ ภาษาไที่ย 

ภาษาญ่�ปุ่น และภาษาเกิาหล่ 

ในปี พ.ศ.2559 เป็นครืั�งแรืกิที่่�เรืิ�มรืะดมสัมอง (Hackathon) สัำหรืับัโคแฟค หลังจากินั�นกิ็ได้รืับัเงิน 

สันบััสันนุจากิรืฐับัาล ที่ำใหใ้นป ีพ.ศ.2563 ไดใ้ชป้ญัญาปรืะดษิฐ ์(AI) ในกิารืจดัปรืะเภที่ขึ้อ้มลู ที่่�อาจจะเปน็ 

ขึ้อ้มลูเที่จ็ได ้นอกิจากิใช ้AI แลว้ ยงัมก่ิารืเรืย่นรืูข้ึ้องโปรืแกิรืมดว้ยตัวัเอง (Machine Learning) รืวมถูง้กิารื 

ที่ำงานรื่วมกิันกิับันักิตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิง และนักิวิที่ยาศาสัตัรื์ขึ้้อมูล เพื�อที่ำให้แชที่บัอที่ที่ำงานได้อย่าง
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รืวดเรืว็มากิ และพยายามใหข้ึ้อ้มลูที่่�ถูกูิต้ัอง แตัข่ึ้า่วลวงขึ้า่วปลอมในสังิคโปรืเ์ผู้ยแพรืผู่้า่นที่างสัื�อสังัคมออนไลน์ 

โดยมก่ิารืแชรืก์ินัรืะหวา่งคนในครือบัครืวั หรือืในหมูเ่พื�อน หรือืกิลุม่ตัา่ง ๆ ที่่�สัรืา้งขึ้้�นมาใหม ่ซ้ึ่�งมกัิเปน็คนที่่�

ม่ความคิดเหมือนกิัน และไม่ค่อยเช็คขึ้่าวที่่�ม่กิารืเผู้ยแพร่ืในกิลุ่มนั�น ๆ ที่ำให้เกิิดกิารืเผู้ยแพร่ืข่ึ้าว/ข้ึ้อมูลเท็ี่จ 

เหล่าน่�มากิขึ้้�นเรืื�อย ๆ แล้วไปไกิลขึ้้�นเรืื�อย ๆ ด้วย นอกิจากิน่� ขึ้่าวลวงข่ึ้าวปลอมไม่ได้อยู่ในแพลตัฟอร์ืม 

อันใดอันหน้�งตัลอดไป แตั่สัามารืถูเผู้ยแพรื่ขึ้้ามแพลตัฟอรื์มได้ด้วย 

ขึ้้อที่้าที่ายที่่�พบั คือ 1) กิารืไม่สัามารืถูเข้ึ้าไปในแพลตัฟอร์ืมแบับัปิดได้ ในกิรืณ่น่� อาจจะที่ำให้พลาด

ขึ้่าวลวงขึ้่าวปลอมต่ัาง ๆ ที่่�ม่กิารืเผู้ยแพร่ื และไม่สัามารืถูที่่�จะเข้ึ้าไปยับัยั�ง หรืือตัรืวจสัอบัข้ึ้อเท็ี่จจรืิงได้ 

2) กิารืตัรืวจสัอบัข้ึ้อเท็ี่จจริืงที่่�มาจากิหลายภาษา ภาษาจ่น หรืือภาษาอังกิฤษอาจจะที่ำได้ง่าย แต่ัถู้าเป็น

ภาษาอื�น ๆ จำเป็นตัอ้งขึ้อความชว่ยเหลอืจากิคนที่่�รืูภ้าษานั�น ๆ ให้แปลข้ึ้อความ และ 3) ชอ่งวา่งที่างดิจทิี่ลั 

(Digital Divide) เช่น กิลุ่มคนผูู้้สัูงอายุไม่สัามารืถูที่่�จะตัรืวจสัอบัได้ว่าขึ้้อมูลขึ้่าวสัารืไหนจรืิงหรืือไม่จรืิง 

ชาง เสันอว่า กิารืที่ำงานในอนาคตั จะมก่ิารืเผู้ยแพรืก่ิารืตัรืวจสัอบัขึ้อ้เที่จ็จรืงิในเฟซึ่บุั�กิ และจะที่ำงาน 

กิับัคนที่่�ไม่สัามารืถูเขึ้้าถู้งอินเตัอร์ืเน็ตัได้ง่าย โดยเผู้ยแพรื่กิารืตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิงในโรืงเรื่ยน หรืือผู่้านที่าง 

วิที่ยุ และอาจออกิแบับับัที่เรื่ยนสัำหรืับักิารืรืู้เที่่าที่ันสัื�อ หรืือความรืู้ด้านเที่คโนโลย่ เพื�อสัอนในสัถูาบััน 

กิารืศ้กิษาด้วย นอกิจากิน่� ยังสันับัสันุนให้ม่เครืือขึ้่ายนักิตัรืวจสัอบัขึ้้อเท็ี่จจรืิง (Fact Checker Network) 

ซึ่้�งตั้องเรื่ยนรืู้ปรืะสับักิารืณ์จากิปรืะเที่ศตั่าง ๆ เพื�อตั่อยอดสัิ�งที่่�ที่ำอยู่ให้ขึ้ยายไปในวงกิว้างขึ้้�นได้

ข่ย�ยเคำรอ่ข่่�ยกิ�รทัำ�ง�นำในำระดับัชุ้มิช้นำ 
แลี่ะไมิล่่ี่มิทัำ�ง�นำภู�คำออฟไลี่นำ์

เซเปียจิิ เอโกะ น้โกรุโฮ (Septiaji Eko Nugroho) ผ้�ก่อตั�งและปรุะธานมาฟินโด (Mafindo) 

อินโดนีเซีย แบ่ังปันปรืะสับักิารืณ์ว่า มาฟินโดเรืิ�มก่ิอตัั�งในปี พ.ศ.2559 เป็นชุมชนขึ้นาดเล็กิ ม่อาสัาสัมัครื

มากิกิว่า 500 คน ที่ำงานใน 17 เมือง เพื�อหักิล้างขึ้้อมูลเที่็จ ให้ขึ้้อมูล และให้ความรืู้แก่ิปรืะชาชนในเรืื�อง

ดิจิที่ัล ปัจจุบััน ม่สัมาชิกิกิว่า 8 หมื�นคนแล้ว นอกิจากิน่� มาฟินโดยังที่ำงานรื่วมกิับัองค์กิรืตั่าง ๆ ที่ั�งภาครืัฐ

และภาคเอกิชน ในกิารืที่่�จะช่วยกิันหักิล้างขึ้้อมูลเที่็จ ม่นักิตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจริืงและที่ำงานเตั็มเวลา ม่ฐาน

ขึ้อ้มลูที่่�มม่าตัรืฐานที่่�คอ่นขึ้า้งสังูและเปน็ฐานขึ้อ้มลูแบับัเปดิ เพื�อใหส้ัามารืถูแลกิเปล่�ยนฐานขึ้อ้มลู และเชื�อม

กิับัองค์กิรืภาค่ที่่�รื่วมมือกิับัมาฟินโดได้ นอกิจากินั�น มาฟินโดยังม่กิารืที่ำงานรื่วมกิับัรืายกิารืวิที่ยุตั่าง ๆ ด้วย 

และม่แชที่บัอที่ในวอที่สั์แอพพ์ (WhatsApp) เรื่ยกิว่า “คารื่มาลาซึ่าด้า” ให้ปรืะชาชนเข่ึ้ยนขึ้้อมูลเขึ้้าไปได้ 

แล้วแชที่บัอที่จะตัอบักิลับัไป

ในปี พ.ศ.2562 มาฟินโดที่ำงานรื่วมกิับัสัื�อออนไลน์มากิกิว่า 24 แห่ง เมื�อม่ปรืะเด็นสัำคัญเกิิดข้ึ้�น 

จะขึ้อความรื่วมมือไปยังสัื�อเหล่านั�น ให้ช่วยส่ังผูู้้สัื�อขึ้่าวไปหาขึ้้อมูล หรืือขึ้้อเที่็จจรืิงจากิแหล่งที่่�เกิิดปรืะเด็น

นั�น ๆ ที่ำให้มาฟินโดสัามารืถูลดเวลาในกิารืตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิง นอกิจากิน่� มาฟินโดยังม่กิารืรื่วมมือ

อย่างใกิล้ชิดกิับัรืัฐบัาลและหมอ และม่กิลุ่มวอที่สั์แอพพ์ เพื�อตัิดตัามปรืะเด็นตั่าง ๆ บันสัื�อสัังคมออนไลน์ 

โดยมาฟนิโดมห่มอและนกัิวทิี่ยาศาสัตัรืท์ี่่�ชว่ยตัดิตัามดแูลตัรืงน่�อยู ่ดงันั�น กิารืหกัิลา้งขึ้อ้มลูเที่จ็ที่ำไดร้ืวดเรืว็ 

และแม่นยำมากิขึ้้�น

มาฟนิโดไมไ่ดต้ัรืวจสัอบัขึ้อ้เที่จ็จรืงิอยา่งเดย่ว แตัท่ี่ำงานในดา้นกิารืศก้ิษาดว้ย โดยพฒันากิารืฝ่กึิอบัรืม

และหลักิสัูตัรืตัั�งแตั่ปี พ.ศ.2563 ม่เว็บัไซึ่ตั์ชื�อ “turunnada.id” ซึ่้�งเป็นหลักิสัูตัรืที่่�ทีุ่กิคนสัามารืถูเขึ้้ารื่วมได้ 

เปน็หลักิสูัตัรืกิารืให้ความรืูท้ี่างด้านดิจทิี่ลั ซ้ึ่�งได้รืบัักิารืสันับัสันุนจากิแพลตัฟอร์ืมกูิเกิลิ ม่ผูู้ส้ัอนมากิกิว่า 1,300 

คน ม่ครืูมากิกิว่า 6,000 คน และม่นักิเรื่ยนมากิกิว่า 15,000 คน 

งานให้กิารืศ้กิษาอ่กิด้านหน้�ง คือ กิารืเพิ�มที่ักิษะให้นักิตัรืวจสัอบัข้ึ้อเที่็จจรืิง เพื�อให้ม่นักิตัรืวจสัอบั 

ขึ้้อเท็ี่จจริืงเพิ�มขึ้้�น และให้พวกิเขึ้าสัามารืถูตัรืวจสัอบัข้ึ้อเท็ี่จจริืงได้ด้วยตััวเอง รืวมถู้งกิารืเข้ึ้าใจรืะบับักิารื

ตัรืวจสัอบัขึ้อ้เที่จ็จรืงิในอนิโดน่เซึ่ย่ โดยรืว่มมอืกิบัักิรืะที่รืวงไอซึ่ท่ี่ ่อนิโดนเ่ซึ่ย่ และเปดิสัอนในรืะดบััมธัิยมตัน้ 

เตัร่ืยมอุดมศ้กิษา และอุดมศ้กิษา นอกิจากิน่� ยังสัอนเที่คนิคกิารืตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิงผู้่านกิารืใช้กูิเกิิล ผู้่าน

กิารืตัรืวจสัอบัรืูปภาพและวิด่โอตั่าง ๆ เพื�อให้สัามารืถูตัรืวจสัอบัยืนยันขึ้้อมูลที่่�ถููกิตั้องได้ 

เมิลิี่สส� ช้�ง
ชว่ยผู้้�จััดการ และผู้้�ตรวจัสอบีค์วามีจัรงิข่อง Black Dot Research 
ประเทุศสิงค์โปร์

เซึ่เปียจิำ เอโกิะ นำโูกิรโฮ 
ผู้้�ก่อตั�งและประธิานมีาฟนิโด (Mafindo) อินโดนีเซียี
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กิารืตัรืวจสัอบัข้ึ้อเท็ี่จจริืงในปรืะเด็นโควิด จำเป็นต้ัองใช้ผูู้้เช่�ยวชาญด้านวิที่ยาศาสัตัร์ื ปรืะชาชนไม่

สัามารืถูตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิง โดยกิารืใช้รืูป หรืือใช้สัื�ออื�น ๆ ในกิารืตัรืวจสัอบัด้วยตััวเองได้ เพรืาะว่าโควิด

เปน็เรืื�องวทิี่ยาศาสัตัร์ื ตัอ้งไปถูามนักิวทิี่ยาศาสัตัร์ื นอกิจากิน่� ปญัหายิ�งซึ่บััซึ่อ้นมากิขึ้้�น เพรืาะคนไม่มค่วามรืู้ 

ที่างด้านดิจิที่ัล และไม่ม่ความรู้ืด้านสัุขึ้ภาพด้วย ปรืะกิอบักิับัความไม่เชื�อใจรืัฐบัาล เจ้าหน้าท่ี่�รืัฐ รืวมถู้ง

องค์กิรืที่างด้านสัาธิารืณสัุขึ้ด้วย ที่้ายที่่�สัุด กิ็เกิิดความไม่มั�นใจ ไม่เข้ึ้าใจ และไม่ไว้วางใจรืะหว่างปรืะชาชน

กิับัสัื�อกิรืะแสัหลักิ 

เซเปียจิิ เสันอว่า เนื�องจากิอินโดน่เซ่ึ่ย ปรืะกิอบัด้วยหลายชาตัิพันธิุ์ หลายภาษา เมื�อตั้องสัื�อสัารื

อะไรื กิต็ัอ้งใชห้ลายภาษา ฉีะนั�นเวลาที่่�จะใหข้้ึ้อมลู จง้ตัอ้งมห่วัหนา้ขึ้องกิลุม่ที่่�ใชภ้าษาตัา่งกินั และเครือืขึ้า่ย 

ที่่�สัามารืถูช่วยกิรืะจายข้ึ้อมูลข่ึ้าวสัารืไปถู้งชุมชนเหล่าน่�ได้ ดังนั�น ผูู้้นำที่างด้านศาสันา และผูู้้นำท้ี่องถิู�นจะ

สัำคัญมากิ ๆ นอกิจากิน่� มาฟินโดไม่เพ่ยงแตั่ตั้องเผู้ยแพรื่ที่างออนไลน์เที่่านั�น แตั่ยังที่ำออฟไลน์อ่กิด้วย 

อย่างเช่นกิารืที่ำโปสัเตัอรื์ แล้วนำไปเผู้ยแพรื่ในหมู่บั้าน หรืือเมืองตั่าง ๆ เพรืาะจะช่วยในกิารืหักิล้างขึ้้อมูล

เที่็จได้ด่ขึ้้�นและเรื็วขึ้้�น

เช่นเด่ยวกิันกิับัสืั�อมวลชนไที่ย เมื�อตั้องเขึ้่ยนขึ้่าวใด ตั้องตัรืวจสัอบักิับัแหล่งขึ้่าวอย่างน้อย 2 แหล่ง 

และถู้ามากิกิว่า 2 แหล่งจะด่มากิ เพรืาะแหล่งขึ้่าวเด่ยวอาจจะได้ขึ้้อมูลไม่ถููกิต้ัอง และเวลาเขึ้่ยนบัที่ความ

ขึ้้�นมา กิ็ตั้องพยายามที่ำให้คนเชื�อ โดยใช้ขึ้้อเที่็จจรืิงท่ี่�ม่อยู่ ซึ่้�งเป็นสัิ�งที่่�สัำคัญมากิในยุคนั�น และปรืะเด็นที่่�

สัำคญัท่ี่�สุัด คอืความเป็นมืออาช่พ หรือืมจ่รืรืยาบัรืรืณวิชาช่พขึ้องคนท่ี่�เป็นผูู้้ผู้ลิตัเนื�อหา (Content Provider) 

ใน 4 ปีที่่�ผู้่านมาน่� มักิม่คำถูามว่า ปรืะเที่ศไที่ยม่ข่ึ้าวปลอมมากิไหม กิ็ตัอบัไปว่าปรืะเที่ศไที่ยไม่เกิ่ง 

ในกิารืสัรืา้งขึ้า่วลวงขึ้า่วปลอม แตัเ่กิง่ในเรืื�องขึ้องกิารืสัรืา้งขึ้า่วลอื คอืวฒันธิรืรืมสัื�อมวลชนขึ้องปรืะเที่ศไที่ยนั�น 

ชอบัขึ้า่วลอืมากิ ไมม่ว่ฒันธิรืรืมกิารืตัรืวจสัอบัความจรืงิ เพรืาะฉีะนั�น กิารืตัรืวจสัอบัความจรืงิ จง้เปน็สัิ�งใหม่

และแปลกิมากิสัำหรืับัวัฒนธิรืรืมสัื�อขึ้องไที่ย ในปรืะเที่ศไที่ย เป็นวัฒนธิรืรืมปากิตั่อปากิ คือ ฟังแล้วกิ็พูดตั่อ 

และจะหายไปภายใน 72 ชั�วโมง จากินั�นจะม่เรืื�องใหม่เกิิดขึ้้�นอ่กิ อันน่�คือวัฒนธิรืรืมสัื�อขึ้องไที่ย นอกิจากิน่� 

ปรืะเที่ศไที่ยยังม่ที่ฤษฎ่สัมคบัคิดมากิมาย โดยเฉีพาะที่่�เกิ่�ยวกิับัโควิค-19 อย่างเช่น กิารืใช้น�ำมะนาวรืักิษา 

โควดิ-19 ได้ ศนูย์สัมนุไพรืท้ี่องถูิ�นท่ี่�รืกัิษาได้ทุี่กิโรืค ดงันั�น วฒันธิรืรืมสืั�อขึ้องไที่ย ต้ัองมค่วามรัืบัผู้ดิชอบัมากิข้ึ้�น 

ปัจจุบััน สืั�อในยุคดิจิที่ัลน่� ม่ความพยายามเผู้ยแพรื่ขึ้่าวตั่าง ๆ ให้เรื็วที่่�สัุด จ้งม่แนวโน้มที่่�จะใจรื้อน 

และตั้องกิารืจะให้ทีุ่กิอย่างเกิิดขึ้้�นทัี่นที่่ทัี่นใด ปรืะกิอบักัิบักิารืใช้โซึ่เช่ยลม่เด่ยกัินมากิ และไม่ได้ม่ข้ึ้อกิำหนด

ใด ๆ ว่าต้ัองยืนยันข้ึ้อมูลก่ิอน กิารืตัรืวจสัอบัความถููกิต้ัองกัิบัแหล่งข่ึ้าว ดูเหมือนจะไม่ม่ความสัำคัญอ่กิ 

ตัอ่ไป แตัน่ั�นคอื หลกัิกิารืพื�นฐานขึ้องกิารืเปน็ผูู้ส้ัื�อขึ้า่ว ซึ่้�งตัอ้งตัรืวจสัอบัขึ้อ้เที่จ็จรืงิซึ่�ำหลายครืั�ง เพื�อใหม้ั�นใจ

ว่าได้สิั�งท่ี่�ถููกิตั้องท่ี่�สุัด ไม่ใช่กิารืสัร้ืางกิรืาฟิกิท่ี่�สัวยงาม กิารืออกิแบับัที่่�สัรื้างสัรืรืค์ โลโก้ิที่่�น่าเชื�อ และเนื�อหา

ขึ้้อมูลที่่�อาจไม่ได้ตัรืวจสัอบัอย่างแที่้จรืิง หรืือเพ่ยงพอ 

ความรืว่มมอืในปรืะเที่ศและในภมูภิาคเอเชย่ตัะวนัออกิเฉ่ียงใตัม้ค่วามสัำคญัมากิ เพรืาะขึ้อ้มลูเหลา่น่� 

ในเอเชย่เองก็ิมค่วามแตักิต่ัางกัิน หากิพิจารืณาจากิมุมขึ้องโลกิตัะวันตักิ ดงันั�น กิารืหักิลา้งข้ึ้อมลูที่่�มาจากิโลกิ

ตัะวนัตักิ หรืือโลกิเอเช่ยเหนอื มค่วามสัำคญัเหมอืนกินั และเปน็ท่ี่�นา่ยนิด ่ท่ี่�เหน็ความรืว่มมอืในรืะดบััภมูภิาค 

เพรืาะเป็นวิธิ่กิารืที่่�ด่ที่่�สัุด ที่่�จะรืับัมือกิับัขึ้่าวลวงขึ้่าวปลอมในภูมิภาคได้

ผูู้ส่้�อข่่�วคำวรเป็นำผูู้ต้รวจำสอบัข่้อเท็ัจำจำรงิ 
โดยใช้เ้ทัคำโนำโลี่ยเ่ป็นำเคำร่�องมิอ่

ไมคิ์ เรุามานะชัย ผ้�ฝ้ึกสอนของ Google News Initiative - GNI อธิิบัายงานที่่�กิูเกิิลที่ำว่า 

โครืงกิารืกูิเกิิลนิวส์ัอินนิที่ิเอทิี่ฟ (Google News Initiative – GNI) คือกิารืฝึ่กิอบัรืมผูู้้สัื�อข่ึ้าว และภาค่ขึ้อง 

GNI ให้เรื่ยนรืู้วิธ่ิกิารื และสัามารืถูใช้กิูเกิิล  เพื�อตัรืวจสัอบัข้ึ้อเท็ี่จจริืงที่างดิจิที่ัล  ผูู้้ผู้่านกิารือบัรืมจะ 

ได้รืับักิารืรืับัรืองจากิกิูเกิิล นอกิจากิน่� GNI ได้รื่วมงานกิับัโคแฟค ปรืะเที่ศไที่ย และองค์กิารืสัื�อสัารืมวลชน 

แห่งปรืะเที่ศไที่ย (MCOT) เพื�อฝ่กึิอบัรืมใหก้ิบััเครือืขึ้า่ยตัรืวจสัอบัขึ้อ้เที่จ็จรืงิ รืวมที่ั�ง รืว่มที่ำกิจิกิรืรืมตัา่ง ๆ 

กิับัโรืงเรื่ยน และมหาวิที่ยาลัย เพื�อให้ความรืู้เรืื�องขึ้้อมูลเที่็จด้วย

ไมคิ ์แบัง่ปนัปรืะสับักิารืณท์ี่ำงานตัลอด 2 ปทีี่่�ผู้า่นมาวา่ ไดไ้ปอบัรืมที่ั�วปรืะเที่ศ และสัิ�งที่่�คน้พบัและ

น่าสันใจ คือ ผูู้้สืั�อขึ้่าว หรืือผูู้้เกิ่�ยวขึ้้องในวงกิารืวารืสัารืศาสัตัรื์ไที่ย ไม่ได้ใช้เครืื�องมือดิจิที่ัลในกิารืตัรืวจสัอบั

ขึ้อ้เที่จ็จรืงิเท่ี่าที่่�ควรื ที่ั�ง ๆ ที่่�มเ่ครืื�องมอืออนไลนอ์ยา่งเพย่งพอและมากิมายใหเ้ขึ้า้ถูง้ ยิ�งไปกิว่านั�น ผูู้บ้ัรืโิภค

สัื�อ หรือืผูู้้รืบััขึ้อ้มลูขึ้า่วสัารืเอง กิไ็มม่ก่ิารืตัรืวจสัอบัแหล่งขึ้า่วซึ่�ำอก่ิครืั�งเชน่กินั ที่ั�ง ๆ ที่่�มเ่ที่คโนโลยท่ี่่�สัามารืถู

ตัรืวจสัอบัเพิ�มเตัมิได ้โดยไมจ่ำเปน็ตัอ้งพ้�งพาแหลง่ขึ้อ้มลูขึ้า่วสัารืเดย่วหรือืสืั�อเดย่ว รืวมที่ั�งอาจจะคน้หาขึ้อ้มูล 

กิว่ จำงกิิจำถึ�วร
กรรมีการสภัาการส่�อมีวลชนแหัง่ชาติ 

ห้ลัี่กิกิ�รพ่ั�นำฐ�นำข่องส่�อมิวลี่ช้นำ 
ค่ำอกิ�รตรวจำสอบัข่้อเท็ัจำจำรงิซึ่ำ�ห้ลี่�ยคำรั�ง

กวี จิงกิจิถาวรุ กรุรุมการุสภัาการุส่�อมวลชนแห่ังชาติ แบ่ังปันปรืะสับักิารืณ์ขึ้องสืั�อมวลชนในยุค 

แอนะล็อกิว่า ในช่วงที่่�ที่ำงานเป็นผูู้้สัื�อขึ้่าว เวลาม่เรืื�องลวงหรืือเรืื�องไม่จรืิงเกิิดข้ึ้�น กิารืตัรืวจสัอบัและยืนยัน 

ขึ้อ้เท็ี่จจริืง ตัอ้งใช้เวลานับัเดือนที่เ่ด่ยว นอกิจากิน่� ยงัมผูู้่้สัื�อข่ึ้าวต่ัางปรืะเที่ศท่ี่�มชื่�อเสัย่งหลายคน เป็นคนสัร้ืาง 

ขึ้า่วปลอมขึ้้�นมาเสัย่เอง และกิว่าจะรู้ืว่าเรืื�องน่�จริืงหรือืไม่จริืง กิใ็ช้เวลานานมากิในกิารืตัรืวจสัอบั และสัาเหตุั

ที่่�ที่ำให้คนเชื�อ กิ็เพรืาะว่า ผูู้้สัื�อขึ้่าวคนนั�นเป็นนักิเขึ้่ยนที่่�ด่ ที่่�น่าเชื�อถูือมากิ่อน
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หรืือขึ้้อเที่็จจรืิงจากิแหล่งอื�น ๆ ได้ด้วย 

คำถูามที่่�ได้รืบััเสัมอ ๆ ในกิารืฝึ่กิอบัรืมคือ กิเูกิลิมเ่ครืื�องมือเฉีพาะในกิารืหักิล้างข้ึ้อมูลเท็ี่จต่ัาง ๆ ไหม 

คำตัอบัคอื ไมม่ ่จากิปรืะสับักิารืณ ์ไมคิ่ดวา่ปญัญาปรืะดษิฐ ์(AI) หรือืแอปพลเิคชั�นท่ี่�ดท่่ี่�สัดุ แบับัใดแบับัเดย่ว 

จะแกิ้ปัญหาขึ้้อมูลเที่็จได้ แตั่ตั้องม่กิารืที่ำงานรื่วมกิัน และสัิ�งท่ี่� GNI ที่ำคือ กิารืให้นักิขึ้่าว/ผูู้้สัื�อข่ึ้าว ซึ่้�งม่

แหล่งที่รืัพยากิรืตั่าง ๆ อยู่แล้ว ม่ปรืะสับักิารืณ์ที่่�เอไอไม่สัามารืถูจะได้ และที่่�สัำคัญ ที่ักิษะวารืสัารืศาสัตัรื์

แบับัดั�งเดิมยังใช้งานได้อยู่ และใช้กิารืตัรืวจสัอบัข้ึ้อเท็ี่จจริืง โดยใช้เครืื�องมือที่างดิจิที่ัล และเครืื�องมือต่ัาง ๆ 

เพิ�มเตัิมเพื�อให้ได้ขึ้้อมูลที่่�ถููกิตั้องที่างออนไลน์ได้ง่ายขึ้้�น และรืวดเรื็วขึ้้�น

นอกิจากิน่� ไมค์ิ ยงัได้เรืย่นรืูว่้า สัื�อมวลชนจะรัืบัมอืกิบััขึ้อ้มลูขึ้า่วลวง หรือืปรืะเด็นที่่�ที่ำให้คนในสังัคม

เกิิดอารืมณ์รื่วมได้มากิขึ้้�น ด้วยกิารืตัั�งคำถูามว่า ใครืเป็นคนโพสัต์ั ม่จุดปรืะสังค์อะไรืในกิารืแชรื์ขึ้้อมูลนั�น 

ขึ้ัดผู้ลปรืะโยชน์อะไรืกิันตัรืงไหนหรืือไม่ ฯลฯ ซึ่้�งคำถูามเหล่าน่� คือแนวที่างด้านวารืสัารืศาสัตัรื์ในกิารืตัรืวจ

สัอบัขึ้้อเที่็จจรืิงนั�นเอง

ที่ั�งน่� ไมคิ ์สัรืปุถูง้สัิ�งที่่� GNI จะที่ำงานในภมูภิาคน่� คอืตัอ้งกิารืสัรืา้งผูู้ต้ัรืวจสัอบัขึ้อ้เที่จ็จรืงิใหต้ัรืะหนกัิรืู้ 

และมท่ี่ศันคตัใินกิารืตัั�งคำถูามวา่ ที่ำไมขึ้อ้มลูน่�จง้มอ่ยู ่และในหอ้งขึ้า่ว ผูู้ต้ัรืวจสัอบัขึ้อ้เที่จ็จรืงิตัอ้งมท่ี่ศันคตัิ

แบับัน่�เสัมอ ตัอ้งมก่ิารืตัรืวจสัอบัซึ่�ำกัิบัแหล่งข่ึ้าวและข้ึ้อมูลท่ี่�เป็นออนไลน์ และควรืเช็คข้ึ้อมูลกัิบัแหล่งท่ี่� 2 ท่ี่� 3 

และต้ัองไม่พ้�งพาเครืื�องมือที่างดิจิที่ัลอย่างเด่ยว เป็นต้ัน นอกิจากิน่� GNI ยังคงสันับัสันุนกิารืพัฒนาแอปพลิ 

เคชั�น และกิารืพัฒนาเครืื�องมือกิารืตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิง เพื�อช่วยในกิารืหักิล้างขึ้้อมูลเที่็จตั่อไป

ไมิค์ำ เร�มิ�นำะช้ยั
ผู้้�ฝึึกสอนข่อง Google News Initiative - GNI แลี่กิเปล่ี่�ยนำคำว�มิคิำดเห้น็ำ

ถาม หลายครืั�งรืฐับัาลเปน็ผูู้เ้ผู้ยแพรืข่ึ้า่วลวง-ขึ้า่วปลอมเสัย่เอง ที่ำอยา่งไรื จง้จะแกิป้ญัหาปรืะชาชน

ที่่�ไม่เชื�อขึ้้อมูล-ขึ้่าวสัารืจากิรืัฐอ่กิตั่อไปแล้ว 

เซเปียจิิ ตัอบัว่า ในอินโดน่เซึ่่ย ขึ้้อมูลที่่�ม่ความน่าเชื�อถูือมากิที่่�สัุดมาจากิรัืฐบัาล แตั่กิ็พบัว่าม่ 

เจ้าหน้าที่่�บัางท่ี่าน หรืือหน่วยงานที่างกิารื ยังเชื�อในขึ้้อมูลที่่�เป็นที่ฤษฎ่สัมคบัคิดอยู่ และสิั�งที่่�มาฟินโดที่ำ 

คอืพยายามที่่�จะชว่ยยนืยนัขึ้อ้เที่จ็จรืงิว่า ขึ้อ้มลูไหนบัา้งที่่�ถูกูิตัอ้ง และนา่เชื�อถูอื หรือืวา่ขึ้อ้มลูไหนเปน็เพย่งแค่ 

โฆษณาชวนเชื�อเท่ี่านั�น ปรืะเด็นคือ เรืายังต้ัองให้ความรู้ืกัิบัปรืะชาชนต่ัอไป ทัี่�งเรืื�องขึ้องทัี่กิษะที่างอารืมณ์ 

และที่ักิษะในกิารืคิดวิเครืาะห์แยกิแยะ ด้วยวิธิ่น่� ในรืะยะยาวปรืะชาชนจะม่แนวที่างกิารืตััดสัินใจเลือกิขึ้่าว

ที่่�ด่มากิขึ้้�น 

กวี ตัอบัว่า รืัฐบัาลตั้องใช้ขึ้้อมูลจากิหลายหน่วยงาน ฉีะนั�น กิารืท่ี่�หลายคนรู้ืว่าข้ึ้อมูลดังกิล่าวเป็น

ขึ้้อมูลที่่�ไม่เป็นความจรืิงที่่�ออกิจากิรืัฐบัาล กิ็แปลว่าม่คนที่่�รืู้ว่าขึ้้อมูลที่่�แที่้จรืิงคืออะไรื ดังนั�น รืัฐบัาลหรืือว่า

องค์กิรืขึ้องรืัฐไม่ควรืเป็นผูู้้ที่่�ผูู้กิขึ้าดความจรืิง และตั้องดำเนินกิารื เพื�อให้ม่กิารืตัรืวจสัอบัและเปรื่ยบัเท่ี่ยบั

ขึ้้อเที่็จจรืิง 

ลี ตัอบัว่า ในไตั้หวัน ปรืะชาชนไม่ค่อยเชื�อรืัฐบัาล เพรืาะม่หลาย ๆ เหตัุกิารืณ์ที่่�ที่ำให้ไม่น่าเชื�อถูือ 

และแมว้า่ ไตัห้วนัจะมค่ณะกิรืรืมกิารืตัอ่ตัา้นขึ้า่วลวงขึ้า่วเที่จ็ แตัย่งัที่ำงานไดไ้มด่พ่อ โคแฟคไตัห้วนัจง้ม่หนา้ที่่� 

หักิล้างขึ้่าวที่่�ไม่จรืิงจากิรืัฐบัาล นอกิจากิน่� โคแฟคไตั้หวันยังพยายามที่่�จะลดช่องว่างรืะหว่างคนที่่�เขึ้้าถู้งกัิบั 

คนที่่�เขึ้า้ไมถู่ง้ขึ้อ้มลูขึ้า่วสัารื โดยที่ำเป็นแหลง่ขึ้อ้มลูเปดิมากิขึ้้�น พฒันาแชที่บัอที่ และใหค้วามรู้ืเกิ่�ยวกิบัักิารืรืู้ 

เที่่าที่ันสืั�อเรืื�องความปลอดภัยที่างไซึ่เบัอรื์ ด้วยกิารืรื่วมมือกิัน เพื�อสัืบัค้นขึ้้อเที่็จจรืิง และยืนยันขึ้้อเที่็จจรืิง

เหล่าน่� 

ชาง ตัอบัว่า โดยทัี่�วไปคนสัิงคโปรื์ค่อนขึ้้างเชื�อใจรืัฐบัาล แตั่ในช่วงกิารืฉี่ดวัคซึ่่นโควิด-19 ม่กิลุ่มที่่� 

ตัอ่ตัา้นวคัซึ่น่และไมเ่ชื�อคำแนะนำขึ้องกิรืะที่รืวงสัาธิารืณสัขุึ้ และตัั�งคำถูามกิบััขึ้อ้มลูวคัซึ่น่ขึ้องรืฐับัาล ดงันั�น 

ในฐานะที่่�เรืาจะช่วยตัรืวจสัอบัขึ้้อมูล เมื�อคนไม่เชื�อรืัฐบัาล เรืากิ็จะนำเสันอขึ้้อมูล จากิหน่วยงานอื�นที่่�น่า 

เชื�อถูือ เช่น องค์กิารือนามัยโลกิ
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ถาม เรืาสัามารืถูที่่�จะตัรืวจสัอบัความถููกิตั้องขึ้องขึ้้อมูล-ขึ้่าวสัารื ท่ี่�ออกิมาจากิสัำนักิขึ้่าวกิรืองขึ้อง

รืัฐบัาลได้ไหม 

ไมคิ ์ตัอบัวา่ ถูา้ขึ้อ้มลูเหลา่นั�น มาจากิบัญัชป่ลอมบันที่วติัเตัอรื ์หรือืเฟซึ่บัุ�กิ สัามารืถูตัรืวจสัอบับัญัช่

เหล่านั�นได้ วา่เป็นบัญัชถู่กูิต้ัองไหม ถูกูิสัร้ืางโดยเอไอหรือืคน หรือืเป็นบัญัชไ่อโอ (ปฏิบิัติัักิารืข้ึ้อมลู) กิส็ัามารืถู

ตัรืวจสัอบั “บััญช่” ที่่�ใช้เผู้ยแพรื่ขึ้้อมูลได้ไม่ยากิแตั่อย่างใด แตั่เนื�อหา ตั้องตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิงตั่อไป 

ถาม กิารืตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิงดูเหมือนว่าม่อยู่ 2 ที่าง คือ ขึ้่าวจรืิงกิับัหรืือขึ้่าวเที่็จ แตั่บัางท่ี่เรืา 

ไม่สัามารืถูที่่�จะบัอกิได้ว่าสัิ�งใดถููกิหรืือผู้ิด ขึ้่าวท่ี่�เรืาไม่สัามารืถูตัรืวจสัอบัได้ เรืาจะตั้องที่ำยังไงกัิบัขึ้่าวเหล่าน่� 

อะไรืคือความแตักิต่ัางรืะหว่างเรืื�องรืาวที่่�สัามารืถูตัรืวจสัอบัข้ึ้อเท็ี่จจริืงได้ กิบััเรืื�องรืาวที่่�ไม่สัามารืถูตัรืวจสัอบั

ขึ้อ้เท็ี่จจริืงได้ หรือืเรืื�องรืาวที่่�เรืาไม่สัามารืถูที่่�จะตัดัสิันใจได้วา่ตัรืงน่�เปน็เรืื�องจรืงิ ตัรืงน่�เปน็เรืื�องเที่จ็ อะไรืเป็น

จุดที่่�เรืาใช้บัอกิได้ 

เซเปียจิิ ตัอบัว่า เรืาสัามารืถูตัรืวจสัอบัขึ้้ออ้าง/ข้ึ้อมูลที่่�บัอกิว่าเป็นข้ึ้อเที่็จจรืิง แต่ัขึ้้ออ้าง/ข้ึ้อมูลที่่�

เกิ่�ยวกิับัความคิดเห็น เรืาไม่สัามารืถูตัรืวจสัอบัได้ นอกิจากิน่� ในอินโดน่เซ่ึ่ย ปรืะชาชนยังม่ความสัับัสันเรืื�อง

แหล่งขึ้่าวด้วย ว่าแหล่งขึ้่าวไหนเป็นแหล่งที่่�น่าเชื�อถูือได้ เรืาม่สัมาคมสัื�อไซึ่เบัอรื์ (สัื�อดิจิที่ัล) ขึ้องอินโดน่เซึ่่ย 

ที่ำหน้าที่่�แจ้งวา่เวบ็ัไซึ่ตัไ์หนนา่เชื�อถูอื หรือืวา่เวบ็ัไซึ่ตัไ์หนไมน่า่เชื�อถืูอ คอื ถูา้เวบ็ัไซึ่ตัน์ั�น ๆ มก่ิารืกิลา่วอา้งผู้ดิ 

หรืือเที่็จบั่อย ๆ สัมาคมน่� จะแจ้งว่าควรืหล่กิเล่�ยงเว็บัไซึ่ตั์น่� 

ชาง ตัอบัว่า บัางครืั�งกิ็ไม่สัามารืถูตัรืวจสัอบัขึ้้อมูลได้ว่าเป็นขึ้้อมูลจรืิงหรืือไม่จรืิง แตั่ในฐานะท่ี่�เป็น 

ผูู้ส้ัื�อขึ้า่ว และคนที่่�ตัรืวจขึ้อ้เที่จ็จรืงิ จำเปน็ตัอ้งรืวบัรืวมขึ้อ้มลูใหไ้ดม้ากิที่่�สัดุเที่า่ที่่�จะที่ำได ้เพื�อใชป้รืะมวลผู้ล 

และตััดสิันใจได้ว่าขึ้้อมูลไหนถููกิต้ัอง อะไรืที่่�เป็นเรืื�องจริืง และอะไรืเป็นเรืื�องเท็ี่จ แต่ัแน่นอนว่า บัางครืั�ง 

กิารืตัรืวจสัอบัขึ้้อมูล อาจไม่สัามารืถูพิสัูจน์ได้ว่าขึ้้อมูลไหนถููกิหรืือขึ้้อมูลไหนผู้ิด

เรุียบุเรีุยงจิากเวทีัสานเสวนานักคิิดดิจิิทััล Digital Thinkers Forum คิรัุ�งทัี� 18 การิหักล้าง 

ข่้อมูลเท็จในย่คโควิดบทเรีิยนจากเอเชี่ย เม่�อวันทัี� 22 กันยายน พั.ศ. 2564 การุเสวนาออนไลน์ด�วย

โปรุแกรุม ZOOM จิัดโดย โคิแฟคิปรุะเทัศไทัย รุ่วมกับุสำนักงานกองทัุนสรุ�างเสรุิมสุขภัาพั (สสส.) 

สถาบัุนเพ่ั�อการุยุติธรุรุมแห่ังปรุะเทัศไทัย (องค์ิการุมหัาชน) หัรุ่อ TIJ สำนักงานกองทุันพััฒนาส่�อ 

ปลอดภััยและสรุ�างสรุรุค์ิ สภัาการุส่�อมวลชนแห่ังชาติ สมาคิมนักข่าวนักหันังส่อพิัมพั์แหั่งปรุะเทัศไทัย 

ภัาคิีสรุ�างสุข ม้ลนิธิฟรุีดรุิช เนามัน Centre for Humanitarian Dialogue (HD) และสถาบัุน 

Change Fusion
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จำ�กิข่้อมูิลี่ลี่วง
สู่โลี่กิเสมิอ่นำ : 
แนำวทั�งกิ�รห้�
คำว�มิจำรงิรว่มิ

#19 แนำวทั�งในำกิ�รห้�คำว�มิจำรงิรว่มิมิค่ำว�มิสำ�คัำญมิ�กิในำโลี่กิป้จำจุำบันัำ 
เพัร�ะป้ญห้�ข่้อมูิลี่ข่่�วส�ร ทัั�งข่้อมูิลี่จำริงแลี่ะข่้อมูิลี่ลี่วงท่ั�เร�
กิำ�ลัี่งเผู้ช้ญิอยูใ่นำช้วิ่ตประจำำ�วันำ เกิิดข่่�นำจำ�กิกิ�รท่ั�เร�ทักุิ ๆ คำนำมิ ่
มุิมิมิองต่อชุ้ดคำว�มิจำริงท่ั�แตกิต่�งกัินำออกิไป คำำ�ถึ�มิค่ำอ เร�
ส�มิ�รถึห้�ข้่อตกิลี่งรว่มิกัินำบั�งอย่�งได้ไห้มิ ว่�คำว�มิจำรงิท่ั�เร�
ทัุกิคำนำยอมิรบััรว่มิกัินำได้ในำแต่ลี่ะเร่�องแต่ลี่ะประเด็นำค่ำออะไรบ้ั�ง 
คำว�มิจำริงร่วมิสำ�คัำญมิ�กิในำกิ�รท่ั�เร�จำะดำ�เนำินำช้่วิตต่อไปในำ
แต่ลี่ะวันำ ในำกิ�รท่ั�เร�จำะสร�้งปฏิิสัมิพัันำธ์กัิบัมินำษุ์ยอ่์กิคำนำห้นำ่�งท่ั�อยู ่
ร่วมิกัินำในำสังคำมิ ทัั�งในำโลี่กิกิ�ยภู�พัแลี่ะโลี่กิเสมิ่อนำ เร�จำะมิ่
แนำวทั�งในำกิ�รสร�้งคำว�มิจำรงิรว่มิได้อย�่งไร 

กิ�รเสวนำ�เร่�อง “จำ�กิข้่อมูิลี่ลี่วงสู่โลี่กิเสมิ่อนำ: แนำวทั�งกิ�ร
ห้�คำว�มิจำริงร่วมิ” คำรั�งนำ่� จำะได้ฟง้มุิมิมิองข่ององค์ำป�ฐกิพิัเศษ์ 
ตลี่อดจำนำวิทัย�กิรท่ั�เป็นำเย�วช้นำจำนำถ่ึง “เบับั่� บูัมิเมิอร”์ เพ่ั�อให้เ้ร�
นำำ�ไปคิำดต่อว่�เร�จำะอยู่ในำโลี่กิจำริงแลี่ะโลี่กิเสมิ่อนำร่วมิกัิบัคำนำในำ
สังคำมิได้อย่�งไร แลี่ะเร�คำวรจำะมิ่คำว�มิจำริงร่วมิ ทัั�งในำโลี่กิจำริง
แลี่ะโลี่กิเสมิอ่นำห้รอ่ไมิ่
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ป�ฐกิถึ� : จำ�กิข่้อมูิลี่ลี่วงสู่โลี่กิเสมิอ่นำ 
แนำวทั�งกิ�รห้�คำว�มิจำรงิรว่มิ

รุศ.ดรุ.เจิษ์ฎา เด่นดวงบุริุพัันธ์ อาจิารุย์ปรุะจิำภัาคิวิชาชีววิทัยา คิณะวิทัยาศาสตร์ุ จิุฬาลงกรุณ์

มหัาวิทัยาลัย เจิ�าของรุางวัลนักส่�อสารุวิทัยาศาสตร์ุปรุะจิำปี พั.ศ. 2564 ของมหัาวิทัยาลัยมหัิดล 

และเจิ�าของเพัจิ “อ๋อ มันเป็นอย่างนี�นี�เอง By เจิษ์ฎ์”  เกิรืิ�นนำว่าโดยความที่่�เป็นนักิวิที่ยาศาสัตัร์ื 

ไมเ่ช่�ยวชาญเรืื�องภาษาศาสัตัรืน์กัิ แตัต่ัรืะหนกัิวา่ โลกิน่�เรืิ�มอยูย่ากิขึ้้�นที่กุิวนั ๆ เพรืาะตัอ้งคอยสังสัยัวา่ น่�คอื

สัิ�งที่่�เขึ้าเชื�อกินัมาผิู้ด ๆ หรือืเปลา่ หรือือะไรืคอืเรืื�องจรืงิ/เรืื�องไมจ่รืงิ หรือืตัั�งใจสัรืา้งขึ้้�นมาใหเ้ขึ้า้ใจผู้ดิ หรือืม่

คนสัมคบัคิดกิันเพื�อสัรื้างเรืื�องตั่าง ๆ ขึ้้�นมา ฯลฯ 

โดยพื�นฐานคนไที่ยเชื�อคนง่าย และมักิเชื�อตัามคุณวุฒ ิวยัวุฒ ิกิลา่วคือจะเชื�อผูู้้ที่่�มอ่าวุโสัสูังกิว่า เชื�อผูู้้ที่่� 

เรืาศรืัที่ธิา จ้งม่แนวโน้มที่่�จะเชื�อเรืื�องตั่าง ๆ โดยไม่ตั้องพิสัูจน์ด้วยตััวเอง อย่างเช่น เรืื�องเครืื�องตัรืวจรืะเบัิด 

GT200 เมื�อ 10 กิว่าปีมาแล้ว ที่่�คนที่ั�งปรืะเที่ศเชื�อว่าสัามารืถูตัรืวจจับัวัตัถูุรืะเบัิดได้จรืิง หรืือกิรืณ่กิารืแพรื่ 

รืะบัาดขึ้องโรืคโควิด-19 ที่่�มข้่ึ้อมลู ขึ้า่วลวงต่ัาง ๆ และกิารืแชร์ืขึ้อ้มลูเป็นจำนวนมากิ ซ้ึ่�งคนในปรืะเที่ศพร้ือม

เชื�อ หากิตัรืงกิับัความคิดขึ้องตัน และแชรื์ตั่อยังเพื�อนและคนในครือบัครืัวด้วยความห่วงใย 

ในเชิงวิที่ยาศาสัตัรื์มักิจะตัั�งคำถูามว่าเรืื�องน่�เป็นเรืื�องจรืิง/เที่็จ และม่กิารืพิสัูจน์ตัลอดเวลา เพื�อที่ำให้

เขึ้า้ใจกิลไกิขึ้องวิที่ยาศาสัตัร์ืและที่ฤษฎม่ากิขึ้้�น แน่นอนว่าคุณสัมบัติััน่� ยงัขึ้าดอยูใ่นหมูค่นไที่ย ซ้ึ่�งในปัจจุบันั 

ม่โคแฟค และหน่วยงานอื�น ๆ มาที่ำหน้าที่่�ตัั�งคำถูามแที่น อย่างไรืกิ็ตัาม ในกิารืดำเนินกิารืขึ้่าวลวงทีุ่กิ ๆ 

เรืื�องมักิจะม่สัิ�งที่่�แอบัแฝ่งอยู่เบัื�องหลัง จ้งไม่ง่ายนักิที่่�จะตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิง แน่นอนว่า ความจรืิงไม่ม่รื้อย

เปอร์ืเซึ่น็ตั ์แม้แต่ัวทิี่ยาศาสัตัร์ืเองก็ิตัาม และเปล่�ยนแปลงได้เมื�อเวลาเปล่�ยนไป หรือืเมื�อมเ่หตุัผู้ล ขึ้อ้มลูอื�น ๆ 

มาปรืะกิอบัใหม่ 

รุศ.ดรุ.เจิษ์ฎา แสัดงความห่วงใยว่า ปัจจุบััน กิรืะแสัขึ้องเมตัาเวิร์ืสั (Metaverse) ซึ่้�งเป็นเที่คโนโลย่ 

กิารืสัร้ืางโลกิเสัมือนจรืิงแล้วให้ผูู้้คนเขึ้้าไปใช้ช่วิตัในนั�นกิำลังมาแรืง ด้านด่ม่คนพูดเยอะ แตั่ม่ด้านลบัที่่� 

นา่เป็นห่วง คอืกิารืเข้ึ้าไปอยูใ่นโลกิเสัมือนจริืงนั�น คงไม่ได้มห่น้าตัาเป็นตัวักิาร์ืตันูอวตัารือย่างเดย่ว แต่ัจะเป็น

คนจรืิงๆ ท่ี่�สัแกินใบัหน้าและร่ืางกิายเข้ึ้าไปด้วย คำถูามคือ ที่่ามกิลางคนมากิมายในโลกิเสัมือนจรืิงนั�น จะรืู้ 

ได้อย่างไรืว่าภาพ เส่ัยง หรืือวิด่โอนั�นเป็นตััวจรืิงหรืือไม่ อาทิี่ ไปเจอดารืาดังคนหน้�งในนั�น นั�นคือดารืาที่่� 

เขึ้า้มาในเมตัาเวิร์ืสัจริืง ๆ หรืือเป็นบัคุคลอื�นสัรืา้งขึ้้�น ซึ่้�งอาจต้ัองมเ่ครืื�องหมายบัางอย่างที่่�ยนืยนัตัวัตัน เด็กิยุค 

ดิจิที่ัลจะเชื�อสิั�งท่ี่�เห็นในเมตัาเวิร์ืสั เพรืาะถููกิสัอนให้เชื�อดิจิที่ัล ไม่ได้ถููกิสัอนให้ออกิมาเจอตััวจริืง จ้งเป็นโลกิ

ที่่�ม่ขึ้้อด่ และม่ขึ้้อน่าห่วงใยด้วย 

บัรืรืดาผูู้ใ้หบ้ัรืกิิารืแพลตัฟอรืม์ มเ่ปา้หมายที่่�ตัรืงขึ้า้มกิบััเรืาดว้ยในเรืื�องวารืะ (Agenda) ที่่�อยากิใหเ้รืา 

เชื�อเรืื�องนั�น และใช้บัรืิกิารืแพลตัฟอร์ืมนั�นเป็นเวลานาน ๆ เพื�อให้แพลตัฟอร์ืมม่ขึ้้อมูลขึ้องผูู้้ใช้มากิพอที่่�จะ

ปรืะเมินผู้ล โดยผูู้้ใช้ไม่มท่ี่างรืูเ้ลยว่าแพลตัฟอร์ืมสัามารืถูชักิจูงความคิดเรืาได้มากิขึ้นาดไหน อย่างเช่น เฟซึ่บุั�กิ 

ดว้ยโครืงสัรืา้งที่่�เปน็อยูท่ี่ำใหเ้รืาตัดิอยูก่ิบััภาวะเอคโค่เชม็เบัอรื ์หรือืห้องเสัย่งสัะท้ี่อน เพรืาะเมื�อผูู้ใ้ชง้านเลอืกิ

เป็นเพื�อนกิับับัุคคลที่่�ม่มุมมองแบับัใด หรืือเลือกิกิดดูเนื�อหาแบับัใด อัลกิอรืิที่้มขึ้องเฟซึ่บัุ�กิ จะที่ำให้ผูู้้ใช้งาน

มองเห็นแตั่บัุคคลหรืือเนื�อหาในที่ำนองเด่ยวกิัน และกิรืองบัุคคลหรืือเนื�อหาที่่�ม่มุมมองแตักิตั่างออกิไปจากิ

กิารืรืับัรืู้ ปรืากิฏิกิารืณ์น่�ที่ำให้แตั่ละคนเชื�อในมุมใดมุมหน้�งอย่างจรืิงจัง 

รุศ.ดรุ.เจิษ์ฎา เสันอว่า สัังคมไที่ยจะสัร้ืางคนที่่�รืู้เท่ี่าทัี่นสัื�อ/เท่ี่าทัี่นดิจิที่ัลได้ ตั้องรืื�อโครืงสัร้ืางกิารื

ศ้กิษาที่ั�งรืะบับั ซ้ึ่�งกิ็เป็นเรืื�องที่่�ยากิมากิ ดังนั�น สัิ�งที่่�ที่ำได้ตัอนน่�กิ็คือ ภาคปรืะชาชนที่่�รู้ืเที่่าที่ัน มารื่วมสัร้ืาง

ความสังสััยให้คนในสัังคม ว่าเรืื�องน่�จริืงหรืือเปล่า โดยไม่หวังรือภาครัืฐ หากิวันหน้�ง ถู้าเรืารืื�อโครืงสัร้ืางกิารื

ศ้กิษาได้ เรืารืื�อโครืงสัรื้างความเชื�อขึ้องคนไที่ยได้ กิ็คงเป็นสัิ�งที่่�ด่กิว่าตัอนน่�

จำ�กิข่่�วลี่วงสู่คำว�มิฉลี่�ดยุคำดิจิำทััลี่: 
มุิมิมิองจำ�กิเย�วรุน่ำถ่ึงบูัมิเมิอร์

ภัายใต�คิวามก�าวหัน�าของเทัคิโนโลยีส่�อสารุ ปรุะชาชนไทัยสามารุถเข�าถง้ และใช�งานเคิรุ่�องมอ่เหัล่านี� 

อยา่งเทัา่ทันัหัรุอ่ไม ่และจิะสง่เสรุมิและสนบัุสนนุใหั�ปรุะชาชนมคีิวามชาญฉลาด มคีิวามรุ้�ด�านเทัคิโนโลยี 

และรุ้�เทั่าทัันส่�ออย่างไรุ 

ภัาคิีโคิแฟคิปรุะเทัศไทัย มีโคิรุงการุรุะดมสมองเชิงล้กกับุเยาวชนรุุ่นใหัม่ เพ่ั�อออกแบุบุเคิรุ่�องม่อ 

หัักล�างข�อม้ลเท็ัจิและแสวงหัาคิวามจิริุงรุ่วม เพ่ั�อใหั�เป็นส่วนหัน้�งของการุตรุวจิสอบุข�อเท็ัจิจิริุงของ 

เคิรุอ่ขา่ยโคิแฟคิ การุแลกเปลี�ยนปรุะสบุการุณใ์นวงเสวนา รุะหัวา่งเยาวชน ผ้�เชี�ยวชาญ และนกัวชิาการุ 

จิะทัำใหั�เกิดแนวทัางการุหัาคิวามจิรุิงรุ่วมเพั่�อสรุ�างสังคิมทัี�รุวมทัุกคินไว�ด�วยกัน

 

ดร.เจำษ์ฎ� ศ�ลี่�ทัอง แลี่ะ รศ.ดร.เจำษ์ฎ� เด่นำดวงบัรพัิันำธ์
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ต้องมิค่ำว�มิคิำดเช้งิวิพั�กิษ์์ 
กิล้ี่�ตั�งคำำ�ถึ�มิ แลี่ะมิค่ำว�มิรู้
เท่ั�ทัันำส่�อ

ไอรุีน ปรุะสานแสง หััวหัน�าทีัม New Gen 

Next FACTkathon  แสัดงความคิดเห็นต่ัอ 

สัถูานกิารืณ์ปัญหาข่ึ้าวลวงว่า ขึ้่าวลวงทุี่กิวันน่� 

มาในรูืปแบับัที่่�แนบัเน่ยนขึ้้�นกิว่าสัมัยก่ิอน ที่ำให้

ปรืะชาชนเผู้ลอเชื�อโดยไม่รืูต้ัวัด้วยเช่นกัิน นอกิจากิน่� 

ในรืุ่นขึ้องพวกิเรืาก็ิไม่ใช่ดิจิที่ัลเนทิี่ฟ  (Digital 

Native) ที่ั�งหมด เพรืาะยังม่คนในพื�นที่่�คลองเตัย 

ที่่�ใช้มือถูือคนละรืุ่นและไม่ได้เป็นดิจิที่ัลเนทิี่ฟ ที่ั�งน่�

เพรืาะม่ความเหลื�อมล�ำขึ้องกิารืเข้ึ้าถู้งเครืื�องมือ

สัื�อสัารื ซึ่้�งแนน่อนวา่รืฐับัาลตัอ้งจัดสัรืรืใหเ้ขึ้า้ถู้งอยา่ง

ไม่เหลื�อมล�ำ ที่ั�งในเชิงเที่คโนโลย่และขึ้้อมูล 

สัำหรืบัั แนวคดิที่่�อยูเ่บัื�องหลงักิารืพฒันาโครืงกิารืฯ คอื กิารือา่นกิารืต์ันู และที่่�ชอบัมากิคอื “โคนนั” 

ซึ่้�งที่ำให้ได้วิธิ่คิดเชิงวิพากิษ์มาโดยไม่รู้ืตััว ปรืะกิอบักัิบัความเชื�อว่า คนควรืจะเป็นฝ่่ายปรืะมวลผู้ลว่าเป็น 

ขึ้่าวลวง หรืือขึ้่าวจรืิง มากิกิว่าจะให้เที่คโนโลย่ปรืะมวลผู้ล จ้งพัฒนาโครืงกิารืออกิมาเป็น “อินเที่อรื์แอค

ที่่ฟเว็บัตัูน” เพรืาะกิารื์ตัูนเขึ้้าใจง่าย และให้ผูู้้ใช้ม่สั่วนรื่วมกิับักิารื์ตัูนด้วย เพื�อให้รืู้จักิตัั�งคำถูาม โครืงกิารืน่� 

ยังตั้องใช้เวลาพัฒนาอ่กิหลายปี

กิารืหาความจริืงร่ืวมนั�น ตั้องเริื�มต้ันด้วยกิารืยอมรัืบัก่ิอนว่า มนุษย์ม่ความเอนเอ่ยงอยู่แล้ว กิลาง

หรืือไม่เป็นกิลางไม่เป็นไรื แตั่อย่างน้อยตั้องเปิดใจรืับัฟัง หลังจากินั�น ค่อยมาถูกิถู่ยงกิัน เพรืาะว่าความจรืิง 

ไม่เหมือนข้ึ้อเท็ี่จจริืง คือไม่ใช่ขึ้าวหรืือดำ ในรืะดับั

เด็กิ อาจเริื�มจากิกิารืกิล้าถูามกิ่อน และรืะดับัที่่� 

โตัขึ้้�น กิ็ควรืเพิ�มหลักิสูัตัรืกิารืรืู้เที่่าที่ันดิจิที่ัลให้มากิ

ขึ้้�น

เปิดพ่ั�นำท่ั�กิ�รพูัดคำยุกัินำ 
แบับัท่ั�มิเ่สรภู่�พัในำกิ�รแสดงคำว�มิ
คิำดเห้น็ำ

สุธิดา บุัวคิอม หััวหัน�าทีัมบุอทั แสัดงความ 

คิดเห็นตั่อปรืะเด็นสัถูานกิารืณ์ข่ึ้าวลวงว่า ผูู้้ใหญ่ 

อาจจะเชื�อขึ้่าวลวงในแบับัหน้�ง และวัยรืุ่นกิ็อาจ 

ตักิเป็นเหยื�อขึ้องข่ึ้าวลวงอ่กิแบับัหน้�ง ตัอนแรืกิ 

คิดว่า จะแก้ิปัญหาให้ผูู้้ใหญ่ที่่�เชื�อข่ึ้าวลวง ปรืากิฎ 

ว่าเรืาเองก็ิเป็นเหยื�อเหมือนกิัน ที่ำให้รืู้ว่าช่องว่าง 

รืะหว่างวยั (Generation) เป็นเงื�อนไขึ้ที่่�ที่ำให้ใชว้ธิิก่ิารืแก้ิปญัหาแบับัเดย่วไม่ได ้สัำหรืบััวยัรืุน่ อาจต้ัองพ้�งพา 

เที่คโนโลย่ที่่�เป็นแอป หรืือเครืื�องมือที่่�สัามารืถูตัรืวจสัอบัได้เลย แต่ัเครืื�องมือน่� อาจจะไม่เหมาะกัิบัผูู้้ใหญ่ที่่�

ใช้เครืื�องมือไม่เกิ่ง

โครืงกิารืขึ้องที่ม่บัอที่ ออกิแบับัเครืื�องมอืเพื�อเขึ้า้ถูง้ฐานขึ้อ้มลูสัำหรืบััตัรืวจสัอบัขึ้า่วจรืงิ ไมไ่ดต้ัอ้งกิารื

สัรื้างนวัตักิรืรืมในกิารืตัรืวจสัอบัข่ึ้าวใหม่ เพรืาะม่มากิอยู่แล้ว จ้งคิดหาวิธ่ิลดขึ้ั�นตัอน โดยสัร้ืางเครืื�องมือให้

อยู่บันหน้าจอ ถู้าใครืสังสััยขึ้้อมูลไหน กิ็ให้ “คลุมดำ คลิกิขึ้วา Fact check” แล้วเขึ้้าแพลตัฟอรื์มขึ้องเรืา 

ท่ี่�ตัั�งไว้ ซ้ึ่�งจะนำไปสู่ัฐานขึ้้อมูลขึ้อง “โคแฟค” หรืือ “ชัวร์ืกิ่อนแชรื์” ซ้ึ่�งต้ัองขึ้อความรื่วมมือกัิบักิลุ่มที่่�ม่ฐาน

ขึ้้อมูลอยู่แล้ว

สุธิดา เสัริืมว่า คนไม่ได้อยากิเรื่ยนรืู้วิธิ่ใหม่ ๆ ในกิารืตัรืวจสัอบัความจรืิง จ้งลองที่ำเครืื�องมือง่าย ๆ 

ที่่�ทีุ่กิคนคุ้นเคย ไม่ตั้องเรื่ยนรืู้วิธิ่กิารืใหม่ ๆ เป็นกิารืเอาวิธิ่กิารืที่่�เคยชินมาใช้ในกิารืตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิง

กิารืมองหาความจรืิงรื่วมในสัังคมยุคน่� ตั้องผู้่านกิารืพูดคุยกิัน และตั้องม่เสัรื่ภาพในกิารืแสัดงความ 

คดิเหน็ (Freedom of speech) ควรืเปดิพื�นที่่�ใหค้นตัา่งวยั ตัา่งอำนาจ สัามารืถูนั�งคยุกินัได ้เพื�อใหต้ัา่งฝ่า่ย 

ตั่างเข้ึ้าใจมุมมองขึ้องแต่ัละวัยที่่�แตักิต่ัางกัิน แต่ักิ่อนจะพัฒนาไปถู้งลำดับันั�นได้ คงต้ัองเรืิ�มจากิกิารืที่่�เด็กิ

สัามารืถูคุยกิับัผูู้้ใหญ่ได้กิ่อน โดยไม่ม่อำนาจบัางอย่างมากิั�นตัรืงกิลาง

เปิดพ่ั�นำท่ั�ให้ค้ำว�มิจำรงิท่ั�ห้ลี่�กิห้ลี่�ยได้มิ�แช้รกั์ินำ 
นำำ�มิ�ถึอดรห้สัเป็นำองค์ำคำว�มิรู้

ผศ.ดรุ. เอ่�อจิิต วิโรุจิน์ไตรุรัุตน์ ทัี�ปรุ้กษ์า โคิแฟคิปรุะเทัศไทัย กิล่าวว่า ยังไม่ม่งานวิจัยที่่�ชัดเจน 

เกิ่�ยวกิับัสัถูานกิารืณ์ขึ้่าวลวงในปรืะเที่ศไที่ย แต่ัถู้าดูจากิความถู่�ขึ้องกิารืใช้สัื�อออนไลน์ สัถูานกิารืณ์ไม่น่าจะ 

รณพังศ์ คำำ�นำวณทิัพัย์  ชุ้ติกิ�ญจำนำ์ สุข่มิงคำลี่ไช้ย  สุธิด� บััวคำอมิ  ไอร่ณ ประส�นำแสง  พ่ัรพัลี่ อนำุตรโสตถิึ� ธนำภูณ เร�มิ�นำะช้ัย 
ดร.พิัมิพ์ัรภัูช้ ดษุ์ฎ่อิสรยิกิุลี่ แลี่ะ ผู้ศ.ดร. เอ่�อจิำต วิโรจำนำไ์ตรรตันำ์

ไอรน่ำ ประส�นำแสง   
หัวัหัน�าทีุมี New Gen Next FACTkathon

สุธิด� บััวคำอมิ  
หัวัหัน�าทีุมีบีอทุ
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ดข้่ึ้�น แตัไ่มถู้่งกิบััเลวรืา้ย หรือือาจจะเป็นสัถูานกิารืณ์

ปกิตัขิึ้องโลกิยุคดจิทิี่ลัไปเสัย่แล้ว คอืพอถูง้รืะดับัหน้�ง 

ผูู้้ใช้กิ็เรื่ยนรืู้แล้วว่าขึ้้อมูลท่ี่�แพร่ืกิรืะจายอยู่ม่ความ

หลากิหลาย และม่ความไม่ชัดเจนรื้อยเปอรื์เซึ่็นตั์

กิลไกิขึ้องโคแฟค เป็นกิลไกิขัึ้บัเคลื�อนสัร้ืาง

กิารืม่ส่ัวนร่ืวม โดยเชื�อมโยงกัิบัภาค่ท่ี่�ที่ำอยู่แล้ว 

คือชัวรื์ก่ิอนแชรื์และศูนย์ตั่อตั้านขึ้่าวปลอม ขึ้อง

กิรืะที่รืวงดิจิที่ัลเพื�อเศรืษฐกิิจและสัังคม แม้จะม่ 

วิธิ่กิารืตั่างกิัน แตั่ม่เป้าหมายเด่ยวกิันคือความ

พยายามตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิง นำเสันอให้สัังคม 

รืบััที่รืาบั และที่ำใหส้ังัคมตัื�นตัวั สันใจคดักิรือง/พนิจิ

พิเครืาะห์ แล้วม่ส่ัวนรื่วมด้วยกิารืไม่เผู้ยแพรื่/สั่งตั่อ

ขึ้้อมูลท่ี่�ไม่ถููกิตั้องหรืือยังไม่แน่ใจ และสัังคมตั้องม่

ความรืับัผู้ิดชอบัรื่วมกิัน 

ผศ.ดรุ. เอ่�อจิิต แสัดงความคิดเห็นว่า กิารื 

แสัวงหาความจริืงร่ืวมอย่างเป็นรูืปธิรืรืมในสัถูานกิารืณ์ 

โควดิ-19 เรืานา่จะถูอดรืหสััเปน็องคค์วามรืู ้โดยกิารื

เปิดพื�นที่่�ในกิารืให้ความจริืงที่่�หลากิหลายได้มาแชรื์กิัน แล้วไม่ตั้องตััดสัินว่าคนไหนถููกิ คนไหนผิู้ด แล้วกิ็มา

เรื่ยนรืู้รื่วมกิัน ยอมรืับักิันไป และอย่าเชื�อว่าความคิดขึ้องตันเองตั้องถููกิ ความคิดคนนั�นตั้องผู้ิด นอกิจากิน่� 

ตั้องแยกิรืะหว่างขึ้้อมูล ความรืู้ ความคิดเห็น และกิ็ม่กิารืตัรืวจสัอบัได้ทีุ่กิเรืื�อง แตั่มิตัิเรืื�องอำนาจกิ็เป็นตััว

บัดบัังเรืื�องน่� ไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่างกิารืเมือง กิารืปกิครือง หรืืออำนาจที่างกิารืเงิน เพรืาะฉีะนั�นตั้องม่คน

ที่่�ไม่หวั�นไหวกิับัอำนาจพวกิน่� และเชื�อมั�นในกิารืสัื�อสัารืความจรืิง

ต้องสร�้งคำว�มิเข่้�ใจำ แลี่ะห้�สิ�งท่ั�มิร่ว่มิกัินำ

ดรุ.พัิมพั์รุภััช ดุษ์ฎีอิสรุิยกุล ผ้�จิัดการุโคิรุงการุ ม้ลนิธิฟรุีดรุิชเนามันปรุะเทัศไทัย แสัดงความ 

คิดเห็นว่า ความฉีลาดในยุคดิจิที่ัล คือกิารืรืู้เที่่าทัี่นสัิ�งท่ี่�เปล่�ยนแปลงในโลกิดิจิทัี่ลได้มากิน้อยแค่ไหน ตั้องรืู้ 

เที่า่ที่นัเที่คโนโลย ่รืวมถู้งกิารืตัั�งคำถูามวา่เกิิดอะไรืข้ึ้�นในโลกิดจิทัิี่ล และนยัยะท่ี่�แฝ่งอยูใ่นโลกิดจิทัิี่ลนั�น สัง่ผู้ล 

ตั่อกิารืเปล่�ยนแปลงอะไรืบั้างในโลกิกิายภาพ ใช้ให้ปลอดภัยได้อย่างไรื และรืับัมือกัิบักิารืเปล่�ยนแปลงนั�น

อย่างไรื

มูลนิธิิฯ เป็นภาค่หน้�งในโคแฟค ที่่�ต้ัองกิารืค้นหาความจริืงร่ืวม และเพื�อสัร้ืางชุมชนขึ้องคนท่ี่�มา 

ค้นหาความจริืงร่ืวม (Fact Checker Community Building) กิารืได้เครืื�องมือใหม่ที่่�หลากิหลาย เป็น 

ผู้ลดกั่ิบัโคแฟคที่ั�งสัิ�น สัิ�งที่่�ที่ม่บัอที่ที่ำเปน็กิลไกิหน้�งที่่�จะที่ำใหค้นตัรืวจสัอบัข้ึ้อเที่จ็จรืงิไดเ้รืว็ขึ้้�น และเวบ็ัตูันกิ็

ตัอบัโจที่ย์คนรืุ่นใหม่ได้เป็นอย่างด่ 

นอกิจากิน่� โคแฟคได้สัร้ืางความรืว่มมือเป็นเครือืขึ้า่ยในรืะดบััท้ี่องถูิ�น โดยมภ่าคภ่าคเหนอื ภาคอส่ัาน 

และภาคใต้ั ที่ำเรืื�องตัรืวจสัอบัข้ึ้อเที่็จจรืิง สั่วนความร่ืวมมือรืะดับัภูมิภาคเอเช่ยหรืืออาเซ่ึ่ยน อาจปรืะสัาน

ผู้ศ.ดร. เอ่�อจิำต 
วิโรจำนำไ์ตรรตันำ ์  
ทีุ�ปรกึษัา โค์แฟค์ประเทุศไทุย

ดร.พิัมิพ์ัรภัูช้ 
ดษุ์ฎ่อิสรยิกิุลี่   
ผู้้�จััดการโค์รงการ ม้ีลนิธิิฟรดีรชิเนามัีน
ประเทุศไทุย

ธนำภูณ ไมิค์ำ เร�มิ�นำะช้ยั  
ผู้้�ฝึึกอบีรมี Google News Initiative (GNI)

งานกัิบัเครืือข่ึ้ายความร่ืวมมือรืะดับัภูมิภาค เช่น 

ฟิลิปปินสั์ มาเลเซึ่่ย และอ่กิหลายปรืะเที่ศ ที่่�ม่

องค์กิรืที่ำงานเรืื�องกิารืตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิงเหมือน

กิัน เพื�อสัร้ืางความรื่วมมือรืะดับัภูมิภาคอาเซึ่่ยน 

หรืือกิลไกิรืะดับัภูมิภาค 

ดรุ.พัมิพัร์ุภัชั เสันอวา่ กิารืแสัวงหาความจริืง 

รื่วม จะตั้องสัรื้างความเขึ้้าใจโดยกิารืคุยกิัน ซึ่้�งไม่ 

จำกิดัเฉีพาะว่าเป็นรืุน่ไหน แต่ัตัอ้งคุยกินัเพื�อหาสัิ�งที่่� 

ม่รื่วมกิัน  (in common) ขึ้องคนในสัังคมให้ได้ 

นอกิจากิน่� มนุษย์ที่ั�วโลกิม่ความเห็นตั่างและขึ้ัดแย้ง

กินัตัลอด ดงันั�น เรืาจะต้ัองสัร้ืางพื�นที่่�ให้เรืาได้คยุกิบัั

คนเหน็ตัา่ง เพื�อหาความจรืงิร่ืวมกินัอันจะนำไปสัูก่ิารื

อยู่ในสัังคมรื่วมกิันอย่างสัันตัิสัุขึ้

คำว�มิรูเ้ท่ั�ทัันำดิจิำทััลี่ แลี่ะกิ�รรู้
เท่ั�ทัันำส่�อ เพ่ั�อเป็นำนำกัิตรวจำสอบั
ข่้อเท็ัจำจำรงิ

ธนภัณ ไมค์ิ  เรุามานะชัย ผ้�ฝ้ึกอบุรุม 

Google News Initiative (GNI) แสัดงความ 

คิดเห็นว่า  แม้บัรืิษัที่เที่คโนโลย่   ม่สั่วนในกิารื 

รืับัผู้ิดชอบัตั่อสัังคม แตั่จะพ้�งพาบัรืิษัที่เที่คโนโลย่

อย่างเด่ยวไม่ได้  เรืาตั้องให้ความรืู้ความเข้ึ้าใจ 

ในเรืื�องกิารืรู้ืเที่่าที่ันดิจิที่ัล (Digital Literacy) และ 

กิารืรู้ืเที่่าที่ันสัื�อ (Media Literacy) กิับัปรืะชาชน 

ดว้ย เพื�อแยกิแยะใหอ้อกิวา่อะไรืคอืจรืงิ/ไมจ่รืงิ ใช/่

ไม่ใช่ และเป็นกิรืะบัวนกิารืเร่ืยนรืู้/กิารืศ้กิษา ที่่�ต้ัอง

ฝ่กึิกิารืตัั�งคำถูาม ตัั�งแตัวั่ยเด็กิจนถู้งปัจจบุันัเลย และ

ความฉีลาดที่างดิจิที่ัลกิ็ตั้องมาควบัคู่กิับัความรืู้ขึ้อง

คนในยุคดิจิที่ัล

ลักิษณะขึ้องเครืื�องมือที่่�ที่่มบัอที่ที่ำ คือกิารื

แคปเนื�อหา คลิกิขึ้วา แล้วเขึ้้าไปดูในเว็บัไซึ่ตั์ที่่�เป็น

พันธิมิตัรื เป็นไอเด่ยที่่�ด่มากิ เพรืาะว่าปัจจุบัันยัง

ไม่ม่เครืื�องมือแบับัน่�ในปรืะเที่ศไที่ย เมื�อที่ำเสัร็ืจ

แล้ว และสัามารืถูเอาไปใช้ได้จรืิง กิ็สัามารืถูนำไป

ตั่อยอดได้ด้วย
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ความร่ืวมมือกัินในรืะดับัภูมิภาคเอเช่ยเพื�อสัร้ืางแนวที่างในกิารืป้องกัิน ที่างกูิเกิิลนิวส์ัอินนิท่ี่เอท่ี่ฟ 

(Google News Initiative - GNI) ให้ความรืู้ด้านกิารืรืู้เที่่าที่ันดิจิที่ัลและกิารืรืู้เที่่าสัื�อ กิับัสัถูานศ้กิษา 

และหนว่ยงานตัา่ง ๆ สัิ�งที่่� GNI เน้นมากิ คอืกิารืสัรืา้งความรืูเ้กิ่�ยวกัิบัเรืื�องกิารืตัรืวจสัอบัความจรืงิให้กิบัันกัิข่ึ้าว 

ด้วยกิารืให้ความรืู้ด้านกิารืใช้เครืื�องมือที่างเที่คโนโลย่ เพื�อค้นหาขึ้้อเท็ี่จจริืงและนำเสันอให้แก่ิสัาธิารืณชน 

เพรืาะสัุดที่้าย สัำนักิขึ้่าวหรืือสัื�อมวลชน ม่สั่วนสัำคัญในกิารืผู้ลิตัขึ้้อเที่็จจรืิงให้คนเอาไปแชรื์

ธนภัณ เสันอว่า ปีหน้า (พ.ศ. 2565) GNI ม่โครืงกิารืให้ความรืู้เรืื�องกิารืเที่่าที่ันสัื�อและกิารืเที่่าที่ัน 

ดิจิที่ัล ไปถู้งรืะดับัชุมชนมากิขึ้้�น ที่ั�งที่างภาคใตั้ ภาคอ่สัาน และภาคเหนือ โดยกิารืฝ่ึกิอบัรืมผูู้้นำชุมชน 

หรืือคนที่่�ที่ำเกิ่�ยวกิับัเรืื�องน่� อย่างเช่นโคแฟค จ้งอาจจะม่กิารืจัดอบัรืมให้กิับัภาค่ตั่าง ๆ ที่่�อยู่ในภูมิภาคด้วย

คำว�มิจำรงิรว่มิบัวกิกัิบัคำว�มิเข่้�ใจำกัินำ ก็ิจำะมิค่ำว�มิห้มิ�ยมิ�กิข่่�นำ

พัีรุพัล อนุตรุโสตถิ� ผ้�จัิดการุ ศ้นย์ชัวรุ์ก่อน 

แชรุ์ บุมจิ. อสมทั. กิล่าวแสัดงความคิดเห็นว่า 

ปรืะเด็นเมตั้าเวิรื์สันั�น ด้านเที่คโนโลย่ม่ความพรื้อม

แล้ว แตั่ยังไม่รืู้ว่าม่กิลไกิหรืือกิฎรืะเบ่ัยบัอะไรืบั้าง 

ถู้าจะเขึ้้าไปในเมตั้าเวิรื์สั สัำหรืับัผูู้้ใช้แล้ว คงตั้อง 

เตัรืย่มตัวัใหพ้รือ้มในกิารืปอ้งกินัตัวัเองจากิขึ้อ้มลูลวง 

ขึ้้อมูลเที่็จเสั่ยกิ่อน แล้วจ้งจะขึ้ยับัไปสัู่กิารืรืู้เที่่าทัี่น

ดิจิที่ัล เพื�อเขึ้้าสัู่ยุคเมตั้าเวิรื์สั

สัำหรืับัโครืงกิารืฯ ขึ้องที่่ม New Gen Next 

FACTkathon  เป็นสัิ� งท่ี่� เปล่�ยนไปตัามยุคสัมัย 

อาจจะต่ัอยอดไปถูง้ขึ้ั�นแปลเป็นภาษาเพื�อนบัา้น หรือื

เปล่�ยนจากิกิารื์ตัูนเป็นหนัง แตั่ตั้องม่เนื�อหาที่่�หนักิ

แน่นอ่กินิด เหมือนโคนัน ที่่�ไม่ได้เป็นเพ่ยงกิารืสัืบั 

แตั่ม่ความสันุกิด้วย ถู้าเติัมตัรืงน่�เขึ้้าไป จะม่โอกิาสั

ตั่อยอดไปได้ แตั่กิารืสัร้ืางความรืู้เท่ี่าทัี่นเหมือนกิารื

ปลูกิตั้นไม้ ไม่สัามารืถูเห็นผู้ลได้ที่ันที่่ ตั้องหวังผู้ล

รืะยะยาว เพรืาะในความเป็นจริืง ขึ้่าวปลอมจะแก้ิด้วยกิารืต้ัานเฉีพาะหน้าไม่ได้ ตั้องค่อยเป็นค่อยไป แต่ั 

สัิ�งที่่�น่าสันใจในวันน่�คอื กิารืขัึ้บัเคลื�อนเพื�อสัร้ืางกิารืรืูเ้ท่ี่าที่นัสัื�อที่่�มากิขึ้้�น และมก่ิารืเตัร่ืยมความพร้ือมในกิารื

ใช้เที่คโนโลย่ ซ้ึ่�งตั้องเชื�อมโยงไปถู้ง พ.รื.บั.คุ้มครืองข้ึ้อมูลสั่วนบัุคคลด้วย เพรืาะในยุคน่� คนให้ความสัำคัญ

เรืื�องความเป็นสั่วนตััวมากิขึ้้�นด้วย

เรืื�องความจรืิงร่ืวมเป็นเรืื�องที่่�สัำคัญ และความจรืิงรื่วมบัวกิกิับัความเขึ้้าใจกิันกิ็จะม่ความหมาย 

มากิขึ้้�น และกิารืสัรื้างความเขึ้้าใจกิันรืะหว่างเด็กิกิับัผูู้้ใหญ่นั�น ผูู้้ใหญ่ควรืรืู้ว่าเด็กิเกิ่งด้านดิจิทัี่ลมากิ แล้วกิ็

ควรืจะปรื้กิษาด้านดิจิที่ัลกัิบัเด็กิ และเด็กิควรืจะรืู้ว่าตันเองเป็นที่รัืพยากิรืขึ้องบ้ัาน ดังนั�น ตั้องคอยป้องกัิน

ไม่ให้คนในบั้านถููกิขึ้่าวลวงล่อหลอกิได้โดยง่าย

พ่ัรพัลี่ อนำตุรโสตถิึ�   
ผู้้�จััดการ ศ้นย์ชวัรก่์อนแชร ์บีมีจั. อสมีทุ.

เรุียบุเรุียงจิากเวทีัสานเสวนานักคิิดดิจิิทััล Digital Thinkers Forum คิรัุ�งทัี� 19 จากข่้อมูล 

ลวงสูโ่ลกเสมอ่น แนวทางการิหาความจริงิริว่ม Beyond Misinformation to Metaverse : How to 

Define Reality เม่�อวันทีั� 24 พัฤศจิิกายน พั.ศ. 2564 ณโรุงแรุมโนโวเทัล สยาม กรุุงเทัพัฯ จิัดโดย 

โคิแฟคิปรุะเทัศไทัย รุ่วมกับุสำนักงานกองทัุนสรุ�างเสรุิมสุขภัาพั (สสส.) สถาบุันเพั่�อการุยุติธรุรุม 

แหั่งปรุะเทัศไทัย (องค์ิการุมหัาชน) หัรุ่อ TIJ สำนักงานกองทุันพััฒนาส่�อปลอดภััยและสรุ�างสรุรุค์ิ 

สภัาการุส่�อมวลชนแหัง่ชาต ิสมาคิมนกัขา่วนกัหันงัสอ่พัมิพัแ์หัง่ปรุะเทัศไทัย ภัาคิสีรุ�างสขุ มล้นธิฟิรุดีริุช 

เนามัน Centre for Humanitarian Dialogue (HD) และสถาบุัน Change Fusion
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รบััมิอ่มิจิำฉ�ช้พ่ัยุคำ 5G 
ถ่ึงเวลี่�ว�ระแห้ง่ช้�ติ

#20

ป้ญห้�ฉ้อโกิงผูู้้บัรโิภูคำผู้่�นำเอสเอ็มิเอส แลี่ะระบับัโทัรศัพัท์ัเพิั�มิมิ�กิข่่�นำในำทัุกิปี จ่ำงมิ่กิ�ร
เรย่กิรอ้งให้ภู้�คำรฐั รวมิถ่ึงห้นำว่ยง�นำท่ั�กิำ�กัิบัดแูลี่เรง่บังัคัำบัใช้พ้ัระร�ช้บัญัญัติคำุ้มิคำรอง
ส่วนำบุัคำคำลี่ พั.ศ.2562 พัร้อมิกัิบัออกิมิ�ตรกิ�รเฉพั�ะ เพ่ั�อคำวบัคำุมิดูแลี่ตรวจำสอบัผูู้้
ประกิอบักิิจำกิ�รโทัรคำมินำ�คำมิอย่�งเคำร่งคำรัด นำอกิจำ�กินำ่� ยังต้องกิ�รให้้ธนำ�คำ�รแห้่ง
ประเทัศไทัย ออกิกิฎให้้ธนำ�คำ�รข่่�นำข่้อคำว�มิเต่อนำให้้ระวังมิิจำฉ�ช้่พัก่ิอนำโอนำเงินำ สร�้ง
คำว�มิตระห้นำักิรูเ้ต่อนำภัูยแก่ิผูู้้บัรโิภูคำ ผู้่�นำช้่องทั�งต่�ง ๆ อย่�งทัั�วถ่ึง รวมิถ่ึงกิ�รเปิด
ช้่องทั�งร้องเร่ยนำให้้มิ�กิข่่�นำ พัร้อมิป้องกัินำ แก้ิไข่ ระงับัป้ญห้�ให้้รวดเร็วยิ�งข่่�นำ เพ่ั�อ
คำุ้มิคำรองผูู้บ้ัรโิภูคำอย�่งเรง่ด่วนำ

กิ�รเปิดเวท่ัส�นำเสวนำ�คำรั�งนำ่� จ่ำงมิ่ส่วนำสำ�คัำญท่ั�จำะสร้�งคำว�มิตระห้นำักิให้้คำนำไทัยรู้ทัันำ
มิิจำฉ�ช้่พัในำยุคำดิจิำทััลี่ โดยกิ�รร่วมิมิ่อกัินำระห้ว่�งสภู�องค์ำกิรข่องผูู้้บัริโภูคำ (สอบั.) 
แอปพัลิี่เคำช้ั�นำฮูส์คำอลี่ล์ี่ แลี่ะสถึ�นำ่โทัรทััศนำ์ไทัยพ่ับั่เอส ท่ั�จำะช้่วยกัินำรณรงค์ำให้้คำว�มิรู ้
เพ่ั�อคำุ้มิคำรองป้องกัินำผูู้บ้ัรโิภูคำไทัย อ่กิทัั�งยงัแสดงให้ห้้นำว่ยง�นำท่ั�เก่ิ�ยวข้่องได้เห้น็ำถ่ึงพัลัี่ง
ภู�คำพัลี่เมิอ่ง ท่ั�รว่มิกัินำแก้ิไข่ป้ญห้�อย�่งจำรงิจัำง
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นำำ�เสนำอผู้ลี่กิ�รสำ�รวจำป้ญห้� SMS 
คำอลี่เซึ่น็ำเตอรห์้ลี่อกิลี่วง แลี่ะสถึ�นำกิ�รณ์
ข่องไทัยแลี่ะเทัศ

ปญ้หัามจิิฉาชพีัยคุิดจิิทัิัล และแกง๊คิอลเซน็เตอรุท์ัี�เกดิข้�นมากในปจ้ิจิบุุนั ทัำใหั� สอบุ. จิำเปน็ต�อง

ขับุเคิล่�อนป้ญหัาดังกล่าวใหั�เป็นวารุะแหั่งชาติ จิากข่าวทัี�นำเสนอว่ามีข�อม้ลล้กคิ�าขององคิ์กรุรุะดับุชาติ 

และรุะดบัุโลก ทัั�งภัาคิรัุฐและเอกชนหัลุดออกมา รุวมถง้การุทัี�หัลายองคิก์รุนำข�อมล้ของลก้คิ�าออกมาขาย 

ทัำใหั�เกดิปญ้หัาอาชญากรุรุมทัางโลกไซเบุอร์ุใหั�เห็ันอย้ทุ่ักวนั เปน็สญัญาณสะทั�อนใหั�เห็ันวา่ ข�อมล้สว่น

บุุคิคิลของปรุะเทัศไทัยรุั�วไหัลเข�าขั�นวิกฤต 

ทัั�งนี� แม�วา่โลกดจิิิทัลัจิะนำมาซ้�งคิวามสะดวกสบุาย แตก่น็ำมาซ้�งการุหัลอกลวง ฉ�อโกงได�เชน่กนั 

ดังนั�น เคิรุ่อข่ายพัลเม่องเพั่�อผ้�บุรุิโภัคิ จิ้งรุ่วมแบุ่งป้นข�อม้ลและข�อเสนอเพั่�อแก�ไขป้ญหัาต่อไป

ผู้ลกิารืสัำรืวจพบัว่า ผูู้้ตัอบัแบับัสัอบัถูามสัว่นใหญอ่ายปุรืะมาณ 46-55 ป ีจะไดร้ืบััเอสัเอม็เอสักิวนใจ

มากิที่่�สัดุ กินิเงนิ และหลอกิลวงตัามลำดบัั เครือืขึ้า่ยโที่รืศพัที่ท์ี่่�ผูู้ต้ัอบัแบับัสัอบัถูามใชแ้ละพบัปญัหาเอสัเอม็

เอสัมากิที่่�สัดุคอื เครือืขึ้า่ยเอไอเอสั รือ้ยละ 51.6 ตัามมาดว้ยที่รูื รือ้ยละ 36.3 และดแ่ที่ค รือ้ยละ 31.3 โดย

ปัญหาเอสัเอ็มเอสักิวนใจหรืือกิินเงิน มักิถููกิสั่งมาในรืูปแบับักิารืเสันอขึ้่าวสัารืหรืือขึ้้อมูลดูดวง ที่่�ม่กิารืเรื่ยกิ

เกิบ็ัคา่บัรืกิิารื สัว่นเอสัเอ็มเอสัหลอกิลวงก็ิมกัิเปน็กิารืแจ้งวา่ไดร้ืบััรืางวัลหรือืเชิญชวนให้ลุน้โชค สัง่ผู้ลให้เกิดิ

กิารืเสั่ยที่รืัพย์สัิน รืวมไปถู้งกิารืนำขึ้้อมูลส่ัวนตััวไปเผู้ยแพรื่ ซ้ึ่�งจะที่ำให้เกิิดความสัับัสัน วิตักิกิังวล รืวมถู้ง 

สัรื้างความอับัอายด้วย

สัำหรัืบัวิธิ่กิารืแกิัปัญหาขึ้องผูู้้บัรืิโภค แบั่งออกิเป็น 3 วิธิ่ วิธิ่แรืกิคือ กิด *137 ซ้ึ่�งผูู้้บัรืิโภคสั่วนใหญ่

มองว่ายุ่งยากิ และใช้เวลา รืองลงมา คือกิารืตัิดตั่อคอลเซึ่็นเตัอรื์ เพื�อแจ้งหน่วยงานรืับัเรืื�องรื้องเรื่ยนขึ้อง

แตัล่ะองคก์ิรื และวธิิส่ัดุที่า้ย คอืรือ้งเร่ืยน สัายดว่น กิสัที่ช. เปน็ที่่�นา่สังัเกิตัวา่ ผูู้บ้ัรืโิภคจำนวนมากิถูง้รือ้ยละ 

52.6 ไม่พอใจกิับักิารืติัดตั่อผู้่าน 3 ช่องที่างดังกิล่าว โดยม่ความเห็นพ้องตั้องกิันว่า กิสัที่ช. ควรืม่บัที่บัาที่

กิำกิับัดูแลผูู้้ให้บัริืกิารืเครืือข่ึ้ายทุี่กิรืายอย่างเขึ้้มงวด ขึ้ณะเด่ยวกัิน สัอบั. ตั้องจัดที่ำขึ้้อเสันอต่ัอ กิสัที่ช. ให้

กิำหนดแนวที่างแก้ิไขึ้ พร้ือมเสันอมาตัรืกิารืกิำกัิบัดูแล และเร่ืงบัังคับัใช้ พ.รื.บั. คุ้มครืองข้ึ้อมูลสั่วนบุัคคล 

พ.ศ.2562 ด้วย

ป�ณิสร� ตงุคำะส�มินำ 
เจั�าหัน�าทีุ�ฝึ่ายนโยบีายและนวัตกรรมี สภัาองค์์กรข่องผู้้�บีรโิภัค์ (สอบี.)

ภัูทัรกิร ท่ัปบุัญรตันำ ์ 
เจั�าหัน�าทีุ�ฝึ่ายค์ุ�มีค์รองและพิัทัุกษ์ัสิทุธิิผู้้�บีรโิภัค์ 
สภัาองค์์กรข่องผู้้�บีรโิภัค์ (สอบี.)

ปาณิสรุา ตุงคิะสามน เจิ�าหัน�าทัี�ฝ่้ายนโยบุายและนวัตกรุรุม สภัาองค์ิกรุของผ้�บุรุิโภัคิ (สอบุ.)

นำเสันอผู้ลกิารืสัำรืวจปัญหาเอสัเอ็มเอสั (SMS - ขึ้้อความสัั�น) คอลเซ็ึ่นเตัอร์ืหลอกิลวง รืะหว่างเดือน 

พฤษภาคม พ.ศ. 2564 – เดือนกุิมภาพันธ์ิ พ.ศ. 2565 โดยใช้กิลุ่มตััวอย่างจำนวน 1,130 คน รื่วมตัอบั

แบับัสัอบัถูาม เกิ่�ยวกิับัปัญหาเอสัเอ็มเอสั 3 กิรืณ่ ได้แกิ่ 1) เอสเอ็มเอสกวนใจิ คือ กิารืได้รืับัเอสัเอ็มเอสั 

บัอ่ยครัื�งอย่างต่ัอเนื�อง ที่ั�งที่่�ไม่ได้เป็นสัมาชิกิ 2) เอสเอม็เอสกนิเงนิ คอื กิารืรัืบัเอสัเอ็มเอสั หรือืสัมัครืสัมาชิกิ

โดยไมร่ืูต้ัวั และถูกูิเร่ืยกิเก็ิบัค่าบัรืกิิารื และ 3) เอสเอ็มเอสหัลอกลวง คอื กิารืไดร้ืบััเอสัเอม็เอสัที่่�สัง่ หรือืแอบั

อา้งวา่สัง่มาจากิหนว่ยงานที่่�นา่เชื�อถูอื และกิดดนัใหต้ัอบัรืบัั ซึ่้�งท้ี่ายท่ี่�สัดุกิต็ัอ้งเสัย่ข้ึ้อมลูสัว่นตัวัหรือืที่รืพัยส์ันิ 

ภทัี่รืกิรื ที่ป่บัญุรืตััน ์เจ้าหน้าที่่�ฝ่า่ยคุม้ครืองและพิที่กัิษส์ัทิี่ธิผู้ิู้บัริืโภค สัภาองค์กิรืขึ้องผูู้้บัรืโิภค (สัอบั.) 

นำข้ึ้อมูลจากิศูนย์บัริืกิารืผูู้้บัริืโภคแบับัเบ็ัดเสัร็ืจขึ้อง สัอบั. มาปรืะมวลเรืื�องร้ืองเร่ืยนมิจฉีาช่พยุค 5G พบัว่า 

มก่ิารืใช้ความล�ำหน้าดา้นเที่คโนโลย ่หลอกิเอารืหัสั OTP3 ไปใช้ที่ำธิรุืกิรืรืมด้านกิารืเงิน แม้จะมก่ิารืปรืะสัาน 

เจ้าหน้าที่่� จนพบัหลักิฐานธิุรืกิรืรืมโดยผูู้้อื�น แตั่กิ็กิรืะที่บัถู้งขึ้้อมูลเครืคิตับัูโรืขึ้องผูู้้บัรืิโภคเป็นอย่างมากิ 

สัำหรืับัปัญหาแกิ�งคอลเซ็ึ่นเตัอรื์อ้างเหตัุพัสัดุตักิค้าง สัอบั. พยายามปรืะชาสััมพันธิ์เบัอรื์มิจฉีาช่พที่่�
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ควรืเฝ่า้รืะวงั ตัอ่ผูู้บ้ัริืโภคเปน็รืะยะ ๆ แตัม่จิฉีาชพ่ดำเนนิกิารืในรืปูแบับัองคก์ิรื และมศ่นูยค์อลเซึ่น็เตัอรือ์ยูใ่น 

ตัา่งปรืะเที่ศ ที่ำใหย้ากิที่่�จะตัดิตัาม ซึ่้�งพบัวา่เงนิที่่�ถูกูิหลอกิใหโ้อนไปที่่�บัญัชม่า้4 นั�น จะถูกูิโอนตัอ่ไปยงับัญัช่

อื�นภายใน 15 วนิาที่เ่ท่ี่านั�น โดยจะถูกูิโอนไปอก่ิหลาย ๆ ที่อด เพื�อให้ยากิต่ัอกิารืตัรืวจสัอบั บัางรืายไปจบัที่่�

กิารืซึ่ื�อบัิที่คอยน์ ที่ำให้โอกิาสัที่่�จะได้รืับัเงินคืนนั�นเป็นเรืื�องที่่�ยากิ

ดังนั�น  จ้งแนะนำผูู้้บัริืโภค กิ่อนโอนเงินควรืเขึ้้าไปตัรืวจสัอบับััญช่ปลายที่างได้ท่ี่� เว็บัไซึ่ตั์ 

Blacklistseller ศูนย์กิลางกิารืตัรืวจสัอบักิารืฉี้อโกิงออนไลน์ ตัรืวจสัอบัชื�อ และเลขึ้บััญช่กิ่อนซึ่ื�อขึ้าย เพื�อ 

ป้องกิันกิารืโดนโกิง หากิผูู้้บัรืิโภคถููกิหลอกิจากิกิลุ่มมิจฉีาช่พ สัามารืถูแจ้งความรื้องทีุ่กิขึ้์กิับัเจ้าหน้าที่่�ตัำรืวจ

ที่้องที่่� หรืือจะเลือกิดำเนินกิารืผู้่านรืะบับัออนไลน์คด่อาชญากิรืรืมที่างเที่คโนโลย่ สัำนักิงานตัำรืวจแห่งชาตัิ

กิไ็ด้เช่นกัิน โดยผูู้้เสัย่หายต้ัองรืบ่ัดำเนินกิารืภายใน 3 ชั�วโมง เพื�อเพิ�มโอกิาสัในกิารือายัดบัญัช ่ลดความเส่ั�ยง

ในกิารืสัูญเสั่ยที่รืัพย์

จากิรืายงานปรืะจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่้�งรืวบัรืวมขึ้้อมูลเกิ่�ยวกิับัมิจฉีาช่พในปรืะเที่ศไที่ย และจากิที่ั�วโลกิ

ดว้ย สัรุืปวา่ยอดกิารืเตับิัโตัขึ้องเอสัเอม็เอสัหลอกิลวงและโที่รืศพัที่ห์ลอกิลวงเพิ�มขึ้้�นที่ั�วโลกิ จากิ 296 ลา้นครืั�ง 

เพิ�มขึ้้�นมาเปน็ 466 ลา้นครืั�ง คอืเพิ�มขึ้้�นถูง้รือ้ยละ 58  สัำหรืบััปรืะเที่ศไที่ย ยอดโที่รืศพัที่ห์ลอกิลวงอยา่งเดย่ว 

ไม่รืวมเอสัเอ็มเอสัใน 1 ปีเพิ�มขึ้้�นมา 6.4 ล้านหมายเลขึ้ ที่่�มิจฉีาช่พโที่รืศัพที่์เขึ้้ามาในเมืองไที่ย คือเพิ�มขึ้้�น 

รื้อยละ 270 ในสั่วนขึ้องเอสัเอ็มเอสัเพิ�มขึ้้�นรื้อยละ 57 

กิารืหลอกิลวงแบับั “ฟิชชิ�ง” (Phishing) ซึ่้�งแอบัอ้างเป็นหน่วยงานรืัฐ/บัรืิษัที่ ม่หลายลักิษณะ 

ในไตั้หวันจะหลอกิให้ลงทีุ่นในหุ้น หรืือหลอกิปล่อยเงินกิู้ บัรืาซึ่ิลหลอกิว่าม่งานให้ที่ำ หรืือหลอกิว่าไมล์ตัั�ว

เครืื�องบิันหมดอายุ ญ่�ปุน่ก็ิหลอกิขึ้ายตัั�วโอลิมปิกิ หรืือหลอกิยอดค่าบัริืกิารืมือถืูอเกินิกิำหนด หรือืหลอกินัดเจอ 

เพื�อออกิเดตั และมาเลเซึ่่ยหลอกิเรืื�องกิารืใช้งานบััตัรืเครืดิตัที่่�ไม่ได้อนุญาตั สั่วนปรืะเที่ศไที่ยถููกิหลอกิปล่อย

เงินกิู้ หลอกิให้ดาวน์โหลดแอปอันตัรืาย หรืือหลอกิว่าม่สั่วนเกิ่�ยวขึ้้องกิับัคด่ตั่าง ๆ เป็นตั้น

หลักิกิารืที่ำงานขึ้องแอปฮููส์ัคอลล์ (Whoscall) จะช่วยรืะบุัเบัอร์ืโที่รืศัพที่์ที่่�ไม่รืู้จักิ โดยใช้ข้ึ้อมูลจากิ 

4 แหลง่ดว้ยกินั คอื 1) ขึ้อ้มลูสัาธิารืณะที่างอนิเตัอรืเ์นต็ั ไดแ้กิข่ึ้อ้มลูรืา้นอาหารื โรืงแรืม และสัถูานที่่�ตัา่ง ๆ 

2) กิารืพัฒนาตััว AI ขึ้้�นมา เพื�อเร่ืยนรู้ืว่า เบัอร์ืน่�เป็นเบัอร์ืมิจฉีาช่พหรืือไม่ใช่เบัอร์ืมิจฉีาช่พ 3) กิารืรืายงาน 

ขึ้องชุมชน คือปรืะชาชนทีุ่กิคน หรืือผูู้้ใช้งานฮููส์ัคอลล์ สัามารืถูรืายงานเบัอรื์ได้ และ 4) ฮููสั์คอลล์ เป็น 

แอปพลิเคชั�นรืะดับัโลกิ ม่กิารืใช้งานในหลาย ๆ ปรืะเที่ศ และรื่วมงานกิับัภาคสั่วนขึ้องรืัฐตั่าง ๆ จ้งม่เบัอรื์

ที่่�สัามารืถูรืะบุัได้ที่ั�วโลกิ  เมื�อม่คนโที่รืเข้ึ้า แอปฮููส์ัคอลล์จะบัอกิว่าเป็นใครืโที่รืมา สัามารืถูรืะบุัเบัอร์ืโที่รืที่่� 

ไม่รืู้จักิ ให้เรืาสัามารืถูกิดบัล็อคได้ 

นอกิจากิน่� ยังม่ฟีเจอร์ืช่วยสัแกินเอสัเอ็มเอสัอัตัโนมัตัิ โดยฟีเจอร์ืจะช่วยสัแกินลิงค์ว่า ลิงค์ที่่�สั่งมาม่

ความเส่ั�ยงไหม หรืือม่ไวรัืสัตัิดมากัิบัลิงค์น่�หรืือไม่ ท่ี่�สัำคัญ กิรืณ่ม่โที่รืศัพที่์เขึ้้ามาและ “มิสัคอลล์” กิ็ไม่ตั้อง

เสั่ยเวลาโที่รืกิลับั แตั่สัามารืถูเอาเบัอรื์ดังกิล่าว ค้นหาในฮููสั์คอลล์ ได้เลย

รบััมิอ่ป้ญห้�มิจิำฉ�ช้พ่ัยุคำ 5G 
ถ่ึงเวลี่�ว�ระแห้ง่ช้�ติ

กลโกงต่าง ๆ ถ้กพััฒนาข้�น ล�ำหัน�ากว่าการุรุ้�เทั่าทัันของผ้�บุรุิโภัคิเสมอ จิ้งเป็นหัน�าทัี�หัลักทัี�สภัา

องค์ิกรุของผ้�บุริุโภัคิ (สอบุ.) ต�องทัำใหั�ผ้�บุริุโภัคิมีคิวามรุ้� และเท่ัาทัันมิจิฉาชีพัโดยเร็ุว และยังนำป้ญหัา 

ข�อเสนอ สง่ผา่นไปยังหันว่ยงานทัี�เกี�ยวข�องอย้เ่สมอๆ เพัรุาะต�องการุเหัน็แนวทัางแก�ป้ญหัาทัี�เปน็รุ้ปธรุรุม

จิากหัน่วยงานทัี�เกี�ยวข�อง 

รุัฐบุาลของแต่ละปรุะเทัศทัั�วโลก ต่างตรุะหันักถ้งป้ญหัา และคิอยเฝ้้ารุะวังอย่างใกล�ชิด เพั่�อ

วเิคิรุาะห์ัข�อมล้ กำหันดมาตรุการุ บุงัคัิบุใช�กฎหัมาย พัรุ�อมเรุ่งแก�ปญ้หัาอยา่งเป็นรุป้ธรุรุม ขณะทัี� ป้ญหัา

ในปรุะเทัศไทัยทัวีคิวามรุุนแรุงเพัิ�มข้�น สรุ�างคิวามเสียหัายแก่ผ้�บุรุิโภัคิจิำนวนมาก แต่หัน่วยงานหัลัก 

ในการุกำกับุด้แล ยังขาดมาตรุการุทีั�ชัดเจิน ไม่กรุะต่อรุ่อรุ�น และบัุงคิับุใช�กฎหัมายเฉพัาะเรุ่�องทัี�ได�รัุบุ

รุ�องเรุียน 

ฐิตินำนัำท์ั สุทัธินำร�พัรรณ 
หัวัหัน�าฝึ่ายการตลาดโกโกลุก (Gogolook) ประเทุศไทุย 
ผู้้�พััฒนาแอปพัลิเค์ชนัฮ้ส์ค์อลล์ (Whoscall)

3 หรืือ One Time Password หมายถู้ง ชุดรืหัสัผู้่านใช้งานครัื�งเด่ยว ที่่�รืะบับัสัร้ืางขึ้้�นเพื�อความปลอดภัยในกิารืที่ำ

ธิุรืกิรืรืมที่างอินเตัอร์ืเน็ตั โดยส่ังเป็นอ่เมล์ เอสัเอ็มเอสั หรืือส่ังเขึ้้าแอปพลิเคชันเพื�อใช้ตัรืวจสัอบัยืนยันกิารืเป็นเจ้าขึ้องบััญช ่

https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1873823 
4 หมายถู้ง บััญช่ธินาคารืที่่�รัืบัจ้างเปิด และถููกินำไปให้กิลุ่มธุิรืกิิจผิู้ดกิฎหมาย หรืือมิจฉีาช่พ เพื�อนำไปใช้ที่ำธุิรืกิรืรืม

ในที่างทีุ่จรืิตัเช่น รืับัโอนเงินจากิกิารืหลอกิลวงตั่างๆ กิารืพนัน ยาเสัพตัิด ฟอกิเงิน ฯลฯ

ฐิตินันทั์ สุทัธินรุาพัรุรุณ หััวหัน�าฝ่้ายการุตลาดโกโกลุก (Gogolook) ปรุะเทัศไทัย ผ้�พััฒนา 

แอปพัลิเคิชันฮ้ส์คิอลล์ (Whoscall) อธิิบัายว่า โกิโกิลุกิเป็นบัรืิษัที่พัฒนาแอปพลิเคชั�นที่่�ตัั�งอยู่ที่่�ไตั้หวัน 

แอปยอดนยิมขึ้องบัรืษัิที่ไดแ้กิ ่ฮููสัค์อลล ์ที่่�เขึ้า้มามส่ัว่นชว่ยในเรืื�องกิารืปอ้งกินัมจิฉีาช่พหลอกิลวงผู้า่นโที่รืศพัที่์

และเอสัเอ็มเอสั
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กิสทัช้. มิบ่ัทับั�ทัตรวจำสอบัด้�นำกิระบัวนำกิ�รส่�อส�ร 
ต้องผู้นำก่ิกิำ�ลัี่งจำ�กิทักุิฝ่่�ยท่ั�เก่ิ�ยวข่้อง

นพั.ปรุะวิทัย์ ลี�สถาพัรุวงศา คิณะกรุรุมการุกิจิการุกรุะจิายเสียง กิจิการุโทัรุทััศน์ และกิจิการุ

โทัรุคิมนาคิมแหั่งชาติ (กสทัช.) ช่�แจ้งว่า ปัจจุบััน กิสัที่ช. ม่บัที่บัาที่ในกิารืตัรืวจสัอบักิรืะบัวนกิารืด้านกิารื

สัื�อสัารื และสัร้ืางความเขึ้้าใจให้เกิิดรืะบับัขึ้าย-สั่งเอสัเอ็มเอสัที่่�ถููกิต้ัอง โดยให้ผูู้้ขึ้ายเอสัเอ็มเอสัตัรืวจสัอบั

ขึ้้อมูลผูู้้ซึ่ื�อให้ชัดเจน เพื�อลดปัญหากิารืใช้เอสัเอ็มเอสัแบับัผิู้ดกิฎหมาย ที่่�สัำคัญต้ัองไม่ให้ผูู้้ซึ่ื�อเอสัเอ็มเอสั 

สัามารืถูกิำหนดข้ึ้อมูลขึ้องตันเองได้ เพรืาะอาจเกิิดกิรืณ่ปลอมแปลงข้ึ้อมูลขึ้องผูู้้สั่งเอสัเอ็มเอสัให้เป็น 

หน่วยงานอื�น ๆ เพื�อใช้หลอกิลวง และที่ำให้ผูู้้บัรืิโภคเกิิดหลงเชื�อได้

นพั.ปรุะวิทัย์ กิล่าวเพิ�มเตัิมว่า กิสัที่ช. อยู่รืะหว่างกิารืพัฒนาบััญช่ขึ้าว (White List) เพื�อให้กิารืสั่ง 

เอสัเอ็มเอสัยืนยันตััวตันด้วยรืหัสัแบับัใช้ครืั�งเด่ยว ในกิารืดำเนินธุิรืกิรืรืมต่ัาง ๆ เป็นไปอย่างรืาบัรืื�นที่่�สุัด 

หลังจากิที่่� กิสัที่ช. เขึ้้มงวดและกิวดขึ้ันเพิ�มขึ้้�น พบัว่า ปัญหาเอสัเอ็มเอสัหลอกิลวงลดลงอย่างมากิ 

อยา่งไรืก็ิตัาม กิลุม่มิจฉีาชพ่ ได้หนัไปใช้วธิิห่ลอกิลวงผู่้านแกิ�งคอลเซ็ึ่นเตัอร์ื ที่่�มศู่นย์อยูใ่นต่ัางปรืะเที่ศ 

และใช้กิารืโที่รืผู่้านรืะบับัอินเที่อร์ืเน็ตัขึ้้ามปรืะเที่ศ เพื�อหล่กิหน่กิารืจับักิุม ตั้นทุี่นกิารืโที่รืถููกิลง และยังใช้

เที่คโนโลยม่าชว่ยปลอมแปลงขึ้อ้มลูที่่�สัง่ถูง้ผูู้บ้ัรืโิภคไดแ้นบัเนย่นยิ�งขึ้้�น ที่ั�งกิารืแปลงหมายเลขึ้โที่รืศพัที่ ์แปลง

สััญลักิษณ์และรืูปภาพโปรืไฟล์ ที่ำให้ กิสัที่ช. ตั้องที่ำข้ึ้อตักิลงกัิบัผูู้้ให้บัรืิกิารืรืะบับัอินเที่อร์ืเน็ตัขึ้้ามปรืะเที่ศ 

วา่หา้มเบัอรืต์ัน้ที่างที่่�โที่รืมาจากิปรืะเที่ศสัามารืถูเปล่�ยนเปน็เบัอรืภ์ายในปรืะเที่ศได ้หากิพบั ตัอ้งดำเนนิกิารื

บัลอ็กิที่นัที่ ่เพรืาะแสัดงเจตันาที่่�ไมโ่ปรืง่ใสั ซึ่้�งขึ้อ้ตักิลงดงักิลา่ว รืวมไปถูง้กิารืนำเบัอรืท์ี่่�ยงัไมไ่ดถู้กูิจดัสัรืรืให้

แกิ่ปรืะเที่ศใด หากิม่กิารืนำมาใช้กิ็ตั้องบัล็อกิเช่นกิัน

นพั.ปรุะวิทัย ์เสันอวา่ กิสัที่ช. ที่ำไดเ้พย่งตัรืวจสัอบัดา้นกิรืะบัวนกิารืสัื�อสัารืเที่า่นั�น หากิตัอ้งกิารืแกิไ้ขึ้

ปญัหาที่ั�งรืะบับั จำเปน็ตัอ้งมห่ลายภาคสัว่นที่่�เกิ่�ยวขึ้อ้งเขึ้า้มาผู้นก้ิพลงัรืว่มกินั อาที่ ิธินาคารืแหง่ปรืะเที่ศไที่ย 

ควรืเขึ้้ามาดูรืะบับัด้านธิุรืกิรืรืมกิารืเงินให้เกิิดปัญหาน้อยที่่�สัุด โดยเฉีพาะปัญหาบััญช่ม้า หรืือปรืะสัาน

งานกิับัหน่วยงานที่่�เกิ่�ยวขึ้้องในตั่างปรืะเที่ศ เพื�อกิวาดล้างจับักุิมอย่างจรืิงจัง รืวมที่ั�ง สัร้ืางภูมิคุ้มกิันให้แกิ่ 

ผูู้้บัรืิโภค เพื�อให้รืู้เที่่าที่ันกิลโกิงมิจฉีาช่พอยู่เสัมอ รืวมที่ั�งสั่งเสัรืิมให้ผูู้้บัรืิโภคเขึ้้าถู้งแอปพลิเคชันที่่�ช่วยตัรืวจ

สัอบัหมายเลขึ้ท่ี่�ปลอดภัย เพื�อลดปัญหากิารืหลอกิลวง และขึ้อความรื่วมมือผูู้้บัรืิโภคให้รืายงานหมายเลขึ้

มิจฉีาช่พ เพื�อแจ้งเตัือนผูู้้บัรืิโภคตั่อไป

นำพั.ประวิทัย ์ล่ี่�สถึ�พัรวงศ�  
ค์ณะกรรมีการกิจัการกระจัายเสียง กิจัการโทุรทัุศน์ 
และกิจัการโทุรค์มีนาค์มีแหัง่ชาติ (กสทุช.)

ช้ลี่ด� บุัญเกิษ์มิ 
อนุกรรมีการด�านการส่�อสาร โทุรค์มีนาค์มี และเทุค์โนโลยีสารสนเทุศ 
สภัาองค์์กรข่องผู้้�บีรโิภัค์

มิม่ิ�ตรกิ�รป้องกัินำข่้อมูิลี่ส่วนำบุัคำคำลี่อย�่งจำรงิจัำง

ชลดา บุญุเกษ์ม อนกุรุรุมการุด�านการุส่�อสารุ โทัรุคิมนาคิม และเทัคิโนโลยีสารุสนเทัศ สภัาองค์ิกรุ

ของผ้�บุริุโภัคิ แสัดงความคิดเห็นว่า มิจฉีาช่พสั่วนใหญ่จะใช้แพลตัฟอรื์มกิารืสืั�อสัารืที่่�หลากิหลาย เพื�อกิารื

หลอกิลวงผูู้้บัรืิโภค ที่ั�งช่องที่างเอสัเอ็มเอสัและโที่รืศัพท์ี่ โดยอ้างตััวว่าเป็นหน่วยงานที่่�น่าเชื�อถูือ แม้จะม่

กิารืเผู้ยแพรื่ขึ้้อมูลขึ้องแกิ�งมิจฉีาช่พเพิ�มขึ้้�น แตั่กิ็ยังม่ผูู้้บัรืิโภคบัางสั่วนหลงเชื�อ และเปิดเผู้ยขึ้้อมูลสั่วนตััวกิับั

มิจฉีาช่พ หลายรืายตั้องสัูญเสั่ยที่รืัพย์สัิน และบัางรืายตััดสัินใจจบัช่วิตัตััวเอง 

จากิกิารืตัรืวจสัอบัพบัว่า มูลค่าความสูัญเส่ัยที่างกิารืเงินจากิกิารืหลอกิลวงผู้่านช่องที่างเอสัเอ็มเอสั 

และโที่รืศพัที่ ์รืวมกินัสังูกิวา่ 1,000 ลา้นบัาที่ ที่ั�งน่� ไมไ่ดร้ืวมมลูคา่ความเสัย่หายในชอ่งที่างอื�น ๆ จง้ถูอืเปน็ 

กิารืซึ่�ำเตัิมผูู้้บัรืิโภคในภาวะเศรืษฐกิิจช่วงขึ้าลงอย่างมากิ 

ชลดา เสันอว่า ในกิารืสัมัครืใช้แพลตัฟอรื์มตั่าง ๆ ตั้องม่กิารืยืนยันตััวตันผู้่านกิารืใสั่รืหัสัส่ัวนบัุคคล

ในขึ้ั�นตัอนสุัดท้ี่ายเสัมอ และเรืย่กิร้ืองให้ กิสัที่ช. กิำหนดมาตัรืกิารืปอ้งกัินข้ึ้อมูลส่ัวนบุัคคลอย่างเขึ้ม้ข้ึ้น และ
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จรืงิจงัมากิขึ้้�น นอกิจากิน่� เมื�อจบัักิมุแกิ�งคอลเซึ่น็เตัอรืไ์ด ้ควรืตัอ้งขึ้ยายผู้ล จดักิารืใหถู้ง้ตัน้ตัอ เพื�อใหท้ี่รืาบั

ถู้งช่องที่างกิารืได้ขึ้้อมูลที่่�ใช้ในกิารืหลอกิลวง เมื�อจับักิุมตั้นตัอได้ กิลุ่มมิจฉีาช่พกิ็จะลดน้อยลง

แจ้งความผู้่านรืะบับัออนไลน์ได้ ตันเองจ้งไปแจ้งความ และเมื�อนำเอกิสัารืแจ้งความไปตัิดตั่อที่างธินาคารื 

กิ็ได้รัืบัขึ้้อมูลว่าธินาคารืจะตัรืวจสัอบัเสั้นที่างกิารืเงินให้ และจะแจ้งกิลับัภายใน 15 วัน ตันเองกิ็คิดว่าคงจะ

ไม่สัามารืถูตัามเงินคืนมาได้แน่

สว่าง เสันอว่า ธินาคารืควรืขึ้้�นข้ึ้อความย�ำก่ิอนกิารืโอนเงิน เพื�อเตืัอนสัติัเบัื�องต้ัน และปรัืบัปรุืง 

ขึ้ั�นตัอนกิารืขึ้อรืะงบัับัญัชใ่หร้ืวดเรืว็ยิ�งขึ้้�น รืวมที่ั�ง กิารืตัรืวจสัอบัข้ึ้อมลูผูู้เ้ปดิบัญัชอ่ยา่งรือบัคอบั เพื�อปอ้งกินั

บััญช่ม้า จ้งอยากิรื้องขึ้อให้ธินาคารืคิดกิลไกิขึ้้�นมาช่วยตัรืวจสัอบั อย่างน้อยกิ็เป็นตั้นที่างที่่�จะช่วยลดปัญหา

ให้ได้มากิที่่�สัุด

สว่�ง ศรส่มิ  
ผู้้�บีรโิภัค์ทีุ�ตกเป็นเหัย่�อข่องกลุ่มีมิีจัฉีาชพีั

สุภิูญญ� กิลี่�งณรงค์ำ
ผู้้�รว่มีก่อตั�งโค์แฟค์ประเทุศไทุย

ธนำ�คำ�รคำวรปรบััปรงุข่ั�นำตอนำกิ�รระงับับััญช้ใ่ห้ร้วดเรว็ข่่�นำ 
แลี่ะมิก่ิลี่ไกิป้องกัินำบััญช้ม่ิ�้

สวา่ง ศรุสีม ผ้�บุรุโิภัคิทีั�ตกเปน็เหัย่�อของกลุม่มจิิฉาชพีั เลา่ปรืะสับักิารืณต์ัรืงขึ้องตันเองวา่ ปกิตัมิกัิ 

ได้รืับัขึ้้อความสัั�นกิวนใจ และโที่รืศัพที่์จากิแกิ�งคอลเซึ่็นเตัอรื์หลอกิลวงอยู่เสัมอ ซึ่้�งกิ็ไม่เคยหลงกิล แตั่กิรืณ่

ล่าสุัด มิจฉีาช่พนำเรืื�องเก่ิ�ยวกัิบักิารืม่พัสัดุตักิค้าง และกิารืเข้ึ้าไปม่ส่ัวนในคด่ฟอกิเงินมารืวมกัิน โดยอ้างว่า

ตันเองม่พัสัดุที่่�สั่งมาจากิผูู้้ที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับัคด่ฟอกิเงิน จ้งเกิิดความกิลัวและกิังวลอย่างมากิ เพรืาะเห็นความ

เปน็ไปไดว้า่ ตันเองมล่กัิษณะงานตัอ้งใหส้ัำเนาบัตััรืปรืะชาชนไปกิบัับัคุคล หรือืหนว่ยงานตัา่ง ๆ จำนวนมากิ 

และบัางครืั�งไม่ได้ลงนามกิำกัิบัพร้ือมรืะบุัวัตัถุูปรืะสังค์ในกิารืที่ำธุิรืกิรืรืมไว้ ซ้ึ่�งเส่ั�ยงต่ัอกิารืนำไปปลอมแปลง 

จ้งหลงเชื�อ

มิจฉีาช่พปลายสัาย โอนสัายให้คุยกัิบัเจ้าหน้าที่่�ตัำรืวจ เพื�อดำเนินกิารืแจ้งความผู่้านรืะบับัออนไลน์ 

โดยให้แอดไลน์คุย ม่หน้าโปรืไฟล์เห็นเป็นหน่วยงานตัำรืวจชัดเจน นอกิจากิน่� ยังได้คุยกิับัเจ้าหน้าที่่� ปปง. 

เพื�อตัรืวจสัอบัข้ึ้อมูลว่าตันเองเก่ิ�ยวพันกิับักิารืฟอกิเงินหรืือไม่ จ้งโอนเงินให้แก่ิมิจฉีาช่พไปด้วยความหลงเชื�อ

รืวม 2 บััญช่ แต่ัพอถู้งบััญช่ที่่� 3 ปรืากิฏิว่าสััญญาณโที่รืศัพท์ี่หายไป จ้งตััดสิันใจโที่รืกิลับัไปยังเบัอร์ืท่ี่�โที่รืมา 

แตั่กิ็ไม่สัามารืถูตัิดตั่อได้ จ้งรืู้สั้กิตััวว่าม่ความผู้ิดปกิตัิเกิิดขึ้้�น

เมื�อมั�นใจวา่ นา่จะถูกูิกิลุม่มจิฉีาชพ่หลอกิลวงแนน่อน จง้โที่รืไปอายดับััญช่ แตัธ่ินาคารืใหไ้ปแจง้ความ

ที่่�สัถูาน่ตัำรืวจกิอ่น และต้ัองมเ่อกิสัารืตัน้ฉีบับััจากิที่างตัำรืวจเท่ี่านั�น ถูง้จะอายดับัญัชไ่ด ้ตัอนนั�นไมส่ัามารืถู

บูัรณ�กิ�รห้นำว่ยง�นำข่องรฐัท่ั�เก่ิ�ยวข่้อง 
แก้ิกิฎห้มิ�ย ปรบัักิลี่ไกิรอ้งเรย่นำ 

สุภัิญญา กลางณรุงคิ์ ผ้�รุ่วมก่อตั�งโคิแฟคิปรุะเทัศไทัย กิล่าวว่า ปรืะเที่ศไที่ยม่ความพรื้อมที่ั�งด้าน 

นโยบัายขึ้องรัืฐ และความก้ิาวหน้าที่างเที่คโนโลย ่ที่่�น่าจะรัืบัมือกัิบัมิจฉีาชพ่ที่างโที่รืศัพท์ี่ได้ดก่ิว่าน่� จากิกิารื 

ศ้กิษานโยบัายภาครืัฐ และนโยบัายสัาธิารืณะในตั่างปรืะเที่ศ กิรืณ่กิารืแกิ้ปัญหากิารืสั่งขึ้้อความสัั�น หรืือ 

โที่รืศัพที่์ที่่�ไม่พ้งปรืะสังค์  (Spam) และกิรืณ่ที่่�กิลุ่มมิจฉีาช่พตัั�งใจสั่งขึ้้อความสัั�นและโที่รืศัพที่์ (Scam) 

ใน 4 ปรืะเที่ศ พบัว่า

ออสเตัริเลีย ม่หน่วยงานกิำกิับัดูแลกิิจกิารืสืั�อสัารืคล้าย ๆ กิสัที่ช. ชื�อ ACMA -The Australian 

Communications and Media Authority จะใช้กิฎหมาย The Spam Act เพื�อควบัคุมดูแลกิำกิับักิารื 

ขึ้ายสิันค้าหรือืบัริืกิารืผู่้านรืะบับัโที่รืศัพท์ี่เป็นกิารืเฉีพาะ และยังม ่Do Not Call Register Act เพื�อให้บัคุคล 

และองค์กิรืสัามารืถูลงที่ะเบัย่น ตัรืวจสัอบั และยกิเลิกิหมายเลขึ้โที่รืศัพท์ี่บัา้น หมายเลขึ้มือถืูอ และหมายเลขึ้
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โที่รืสัารืที่่�ไม่ปรืะสังค์ที่่�จะได้รืับัได้ สั่วนกิรืณ่โที่รืศัพท์ี่ตัั�งใจหลอกิลวงนั�น จะที่ำงานรื่วมกัิบัองค์กิรืเฉีพาะ ชื�อ 

Scamwatch เพื�อที่ำหน้าที่่�ตัิดตัาม เฝ้่ารืะวังมิจฉีาช่พ และแก้ิปัญหาแบับับูัรืณากิารืทุี่กิภาคส่ัวนในปรืะเที่ศ

ออสัเตัรืเล่ย 

สิงคโปิริ์ ม่หน่วยงาน IMDA - The Infocomm Media Development Authority กิำกัิบัดูแล 

ผูู้้ให้บัรืิกิารืโที่รืคมนาคม คือ ดูกิารืสั่งขึ้้อความเสันอขึ้ายสัินค้าหรืือบัรืิกิารืที่่�ผูู้้รืับัไม่ตั้องกิารื ม่กิฎหมาย 

2 ฉีบับัั คอื Spam Control และกิฎหมายคุม้ครืองขึ้อ้มลูสัว่นบัคุคล ซึ่้�งมบ่ัที่บัญัญตััวิา่ดว้ยกิารืหา้มโที่รืดว้ย 

ที่ั�งน่� สัิงคโปรื์ม่กิารืรืับัมือหลายวิธิ่ อย่างเช่น 1) กิารืบัล็อคโดยตัำรืวจและองค์กิรืกิำกิับัดูแล ท่ี่�ที่ำงานอย่าง 

ใกิล้ชิด 2) กิารืบัล็อคกิารืโที่รืเขึ้้าจากิตั่างปรืะเที่ศ ที่่�ตั้องใช้ AI มาช่วยกิรือง ภาครืัฐตั้องลงทีุ่นและที่ำ 

อย่างจรืิงจัง และ 3) กิารืจัดที่ำโครืงกิารืนำรื่องเพื�อให้ม่กิารืลงที่ะเบั่ยนรืะบัุตััวตันขึ้องผูู้้สั่งขึ้้อความสัั�น

สหริาช่อาณาจักริ ให้หน่วยงานกิำกิับัดูแล Ofcom – The Office of Communications อำนวย 

ความสัะดวกิ ใหผูู้้้บัรืโิภคสัามารืถูแจง้รือ้งเรืย่นไปยงัหมายเลขึ้ 7726 หรือืที่างอเ่มล ์หากิไดร้ืบััโที่รืศพัที่ ์หรือื 

ขึ้้อความสัั�นหลอกิลวง นอกิจากิน่� Ofcom ออกิกิติักิาใหม่ และใช้เที่คโนโลย่ที่่�ทัี่นสัมัย เพื�อให้ผูู้้บัริืโภค 

สัะดวกิที่่�สัุด และ

สหริัฐอเมริิกา ม่ FCC- Federal Communications Commission เป็นหน่วยงานกิำกิับัดูแล ในปี 

พ.ศ. 2563 พบัสัแปม และโรืโบัคอลล์ (Robocall) ถู้ง 4 พันล้าน จ้งต้ัองปรืับัปรืุงกิตัิกิาตั่าง ๆ เพื�อสัรื้าง 

ความร่ืวมมือกิับัหน่วยงานอื�น ๆ ในกิารืแกิ้ปัญหา กิ็จะม่อภิธิานศัพท์ี่สัะแกิม (Scam Glossary) คือ 

กิารืรืวมศัพท์ี่และข้ึ้อมูลเก่ิ�ยวกัิบัสัะแกิม และรืณรืงค์ให้กิบััผูู้้บัริืโภค นอกิจากิน่�ยงัมห่น่วยวิเครืาะห์ปัญหา แล้ว

นำมาให้หน่วยงานที่่�เกิ่�ยวขึ้้องแกิ้ปัญหาและปรืับัปรืุงเที่คโนโลย่ รืวมถู้งกิารืปรืับัปรืุงกิลไกิด้วย

ตััวอย่างจากิ 4 ปรืะเที่ศ ที่ำให้เห็นแนวที่างกิารืจัดกิารืหลายวิธิ่กิารื แต่ัปรืะเด็นหลักิ คือ 1) 

ม่กิลไกิบัูรืณากิารืขึ้องภาครืัฐ คือม่หน่วยงานท่ี่�เฉีพาะมาปรืะสัานงานมาเป็นกิลไกินำ 2) กิารืแกิ้กิฎกิตัิกิา 

ใหท้ี่นัสัมยั สัอดคลอ้งกิบััปรืะเดน็ปญัหา 3) กิารืลงที่นุดา้นเที่คโนโลย ่AI หรือื Machine Learning ที่ั�งแอป 

และกิารืรืบััเรืื�องรือ้งเรืย่น กิารืวเิครืาะหข์ึ้อ้มลูที่่�รือ้งเรืย่น แลว้ไปเชื�อมโยงกิบััผูู้ใ้หบ้ัรืกิิารืโที่รืศพัที่ม์อืถูอื และ

สัง่ไปใหต้ัำรืวจ ซ้ึ่�งจะที่ำใหก้ิารืแกิป้ญัหามบู่ัรืณากิารืมากิข้ึ้�น และกิารืแกิป้ญัหากิต็ัอ้งมก่ิารืปรืบััปรืงุกิติักิาใหม ่ๆ 

เสัมอ

สุภัิญญา เสันอว่า ถู้าจะที่ำให้เป็นวารืะแห่งชาติั ตั้องบูัรืณากิารืหน่วยงานขึ้องรัืฐ กิสัที่ช. ธินาคารื 

ผูู้ใ้ห้บัริืกิารืมือถืูอ หน่วยงานที่่�คุ้มครืองข้ึ้อมูลส่ัวนบุัคคล สัภาองค์กิรืขึ้องผูู้้บัริืโภค และตัำรืวจ เพื�อมารัืบัมือกัิบั 

สัะแกิม และสัะแปม โดย 1) แกิ้กิฎหมาย Spam Rule ให้ทัี่นสัมัยมากิข้ึ้�น 2) ใช้รืะบับั Do Not Call 

Registry 3) ม่หน่วยงานที่่�ที่ำหน้าที่่� SCAM Alert และ SCAM Watch 4) รืะบับัรัืบัเรืื�องร้ืองเรื่ยน รืายงาน 

และกิารืวิเครืาะหข์ึ้อ้มลูเพื�อเตืัอนภยั ที่กุิปรืะเที่ศเหน็เหมอืนกินัวา่กิารืใหค้วามรืูแ้กิผูู่้บ้ัรืโิภครืูเ้ที่า่ที่นั จะช่วยลด 

กิารืสัูญเสั่ย และบัที่บัาที่ขึ้องผูู้้กิำกิับัดูแลกิ็ตั้องวิเครืาะห์ข้ึ้อมูลเพื�อแกิ้ปัญหาเชิงรืุกิด้วย 5) กิารืบัังคับัใช้

กิฎหมายต้ัองออกิมาตัรืกิารืใหม่เพื�อรัืบัมือกัิบัปัญหา และ 6) กิารืปรืะสัานความร่ืวมมือกัิบัหน่วยงานต่ัางๆ 

โดยเฉีพาะกิารืคุ้มครืองขึ้้อมูลสั่วนบัุคคล ตั้องกิำกิับัดูแลผูู้้ให้บัรืิกิารืโที่รืศัพที่์มือถูือให้เขึ้้มขึ้้นมากิขึ้้�น

ปรบััปรงุแพัลี่ตฟอรม์ิรบััเร่�องรอ้งเรย่นำ ให้ทั้ันำเทัคำโนำโลี่ยใ่ห้มิ ่ๆ 

มีธรุรุม ณ รุะนอง รุองผ้�ช่วยผ้�อำนวยการุ สำนักงานพััฒนาธุรุกรุรุมทัางอิเล็กทัรุอนิกส์ (สพัธอ.) 

หัรุอ่ ETDA (เอต็ด�า) กิลา่ววา่ ปญัหากิารืหลอกิลวงผู้า่นรืะบับัออนไลน ์เปน็ปรืะเดน็ที่่�เอต็ัดา้ใหค้วามสัำคญั 

และพยายามแก้ิปญัหามาตัลอด โดยในปี พ.ศ. 2559 เอ็ตัด้าตัั�งศูนย์ 1212 เพื�อรัืบักิารืร้ืองเรืย่นจากิผูู้้บัริืโภค 

เรืื�องกิารืซืึ่�อขึ้ายสัินค้าออนไลน์ท่ี่�ไม่เป็นธิรืรืม ในปีท่ี่�ผู่้านมาม่กิารืรื้องเร่ืยนสัูงกิว่า 50,000 รืาย ที่ำให้เห็นว่า 

แนวโน้มขึ้องกิารืฉี้อโกิงออนไลน์ม่เพิ�มขึ้้�นทีุ่กิขึ้ณะ ที่ั�งยังม่มูลค่ากิารืฉี้อโกิงที่่�เพิ�มสัูงข้ึ้�นด้วยเช่นกิัน จากิ 

หลากิหลายกิลุ่ม โดยกิลุ่มเปรืาะบัางจะเป็นกิลุ่มเยาวชนและผูู้้สัูงอายุ

สัำหรัืบับัที่บัาที่หน้าที่่�ขึ้องเอ็ตัด้า มอ่ยู ่3 ดา้นหลักิ คอื 1) กิารืสัร้ืางความรืูค้วามเข้ึ้าใจที่่�ถูกูิต้ัองให้แก่ิ

ผูู้บ้ัริืโภค เพื�อปรืะกิอบักิารืตัดัสิันใจ เพรืาะอาจตักิเป็นเหยื�อขึ้องมิจฉีาชพ่ได้งา่ย 2) กิารืที่ำงานเชิงบูัรืณากิารื 

โดยสัร้ืางความร่ืวมมือกัิบัหน่วยงานพันธิมิตัรืที่ั�งภาครัืฐ ภาคเอกิชน และภาคปรืะชาชน เพื�อเพิ�มปรืะสิัที่ธิภิาพ

ในกิารืคุ้มครืองผูู้้บัรืิโภค และ 3) กิารืพัฒนาแพลตัฟอรื์มรืับัเรืื�องรื้องเรื่ยน 1212 ซึ่้�งตั้องปรืับัปรืุงอยู่เสัมอ 

ให้ที่ันเที่คโนโลย่ที่่�เปล่�ยนอย่างรืวดเรื็ว

มธีรุรุม เสันอว่า ในปี พ.ศ.2566 เอ็ตัด้าวางแผู้นพัฒนารืะบับักิารืติัดตัามความเคลื�อนไหวขึ้องเนื�อหา 

และปรืะเด็นในสืั�อสัังคมออนไลน์ที่่�สุ่ัมเส่ั�ยงต่ัอกิารืฉ้ีอโกิงผูู้้บัริืโภค (Social Listening) และกิารืดำเนินงาน 

เชงิรืกุิ เพรืาะตัอ้งปรืบััตัวัใหท้ี่นักิลุม่มจิฉีาชพ่ นอกิจากิน่� ตัอ้งสัรืา้งรืะบับัปญัญาปรืะดษิฐ ์(AI) เขึ้า้มาชว่ย และ 

อยากิให้ทีุ่กิภาคสั่วนที่่�เกิ่�ยวขึ้้องหารืือกิัน เพื�อแกิ้ปัญหาเชิงบัูรืณากิารื

มิธ่รรมิ ณ ระนำอง 
รองผู้้�ชว่ยผู้้�อำานวยการ สำานักงานพััฒนาธิรุกรรมีทุางอิเล็กทุรอนิกส์ 
(สพัธิอ.) หัรอ่ ETDA (เอ็ตด�า)
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แถึลี่งกิ�รณ์เรย่กิรอ้งให้ภู้�คำรฐัแก้ิป้ญห้�มิจิำฉ�ช้พ่ั
ยุคำ 5G ถ่ึงเวลี่�ว�ระแห้ง่ช้�ติ

ในวันน่� สัภาองค์กิรืขึ้องผูู้้บัรืิโภค (สัอบั.) และภาค่โคแฟคปรืะเที่ศไที่ย เรื่ยกิรื้องให้ภาครืัฐและ 

หน่วยงานที่่�กิำกิับัเรื่งบัังคับัใช้พรืะรืาชบััญญัตัิคุ้มครืองขึ้้อมูลส่ัวนบุัคคล เพื�อแก้ิไขึ้ปัญหามิจฉีาช่พท่ี่�โที่รืศัพท์ี่

แล้วสั่ง SMS มาหลอกิลวงผูู้้บัรืิโภคอย่างเรื่งด่วน

ตัลอดหลายปีที่่�ผู้่านมา กิารืหลอกิลวงผูู้้บัรืิโภคผู้่านกิารืสั่งขึ้้อความชวนเชื�อแบับัสัั�น ที่่�เรื่ยกิว่า SMS 

หรืือโที่รืศัพที่์ เป็นปรืากิฏิกิารืณ์รืะดับัโลกิที่่�หน่วยงานภาครืัฐขึ้องนานาปรืะเที่ศ ตัรืะหนกิและออกิตัรืวจตัรืา

เพื�อจัดกิารืแกิ้ไขึ้และหาที่างป้องกิัน

ซึ่้�งในปรืะเที่ศไที่ย ปญัหากิารืหลอกิลวงผูู้บ้ัรืโิภคผู้า่นกิารืสัง่ข้ึ้อความสัั�น หรืือโที่รืศพัที่ ์ที่วค่วามรืนุแรืง

และม่รืูปแบับัที่่�หลากิหลายมากิขึ้้�น สัรื้างความเสั่ยหายแก่ิผูู้้บัรืิโภคเป็นอย่างมากิ ในขึ้ณะที่่�หน่วยงานกิำกัิบั

ดูแล อาที่ิ คณะกิรืรืมกิารืกิิจกิารืกิรืะจายเสั่ยง กิิจกิารืโที่รืทัี่ศน์ และกิิจกิารืโที่รืคมนาคมแห่งชาตัิ (กิสัที่ช.) 

กิรืะที่รืวงดิจิที่ัลเพื�อเศรืษฐกิิจและสัังคม กิองบัังคับักิารืตัำรืวจสืับัสัวนสัอบัสัวนอาชญากิรืรืมที่างเที่คโนโลย ่

ธินาคารืแห่งปรืะเที่ศไที่ย ยังขึ้าดมาตัรืกิารืที่่�ชัดเจนเด็ดขึ้าดในกิารืแกิ้ไขึ้ปัญหาดังกิล่าว

สัภาองคก์ิรืขึ้องผูู้บ้ัรืโิภค และภาค่โคแฟคปรืะเที่ศไที่ย จง้ขึ้อเรืย่กิรือ้งใหภ้าครืฐัและหนว่ยงานในกิำกิบัั 

ได้แก่ิ กิสัที่ช. กิรืะที่รืวงดิจิที่ัลเพื�อเศรืษฐกิิจและสัังคม เขึ้้ามาดูแลและแกิ้ไขึ้ปัญหากิารืหลอกิลวงผูู้้บัรืิโภค

ผู้่าน SMS และโที่รืศัพที่์ ดังน่� 

1) ขึ้อให้รืัฐบัาลเร่ืงปรืะกิาศใช้พรืะรืาชบััญญัตัิคุ้มครืองข้ึ้อมูลสั่วนบุัคคล พ.ศ. 2562 และดำเนินกิารื

ตัามกิฎหมายตั่อผูู้้กิรืะที่ำผู้ิดอย่างเครื่งครืัด 

2) ขึ้อให้ กิสัที่ช. กิำกิับัดูแลและออกิมาตัรืกิารืเฉีพาะสัำหรัืบัควบัคุม ดูแล และตัรืวจสัอบัผูู้้ปรืะกิอบั

กิิจกิารืโที่รืคมนาคมอย่างเครื่งครืัด 

3) ขึ้อให้ธินาคารืแห่งปรืะเที่ศไที่ย ม่กิารืข้ึ้�นขึ้้อความเตัือนให้รืะวังมิจฉีาช่พในกิารืโอนเงินให้กิับัคนท่ี่�

ไม่รืู้จักิ และเรื่งรืัดอายัดบััญช่ที่่�โอนเงินผู้ิดพลาด 

4) ขึ้อให้ กิสัที่ช. กิรืะที่รืวงดิจิที่ัลเพื�อเศรืษฐกิิจและสัังคม ธินาคารืแห่งปรืะเที่ศไที่ย และหน่วยงาน

ภาครืัฐที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง เรื่งสัรื้างความตัรืะหนักิรืู้ เตัือนภัยกิับัผูู้้บัรืิโภค ผู้่านช่องที่างตั่างๆ เพื�อให้เขึ้้าถู้งผูู้้บัรืิโภค

ทีุ่กิเพศทีุ่กิวัย

5) ขึ้อให้ กิสัที่ช. กิรืะที่รืวงดิจิที่ัลเพื�อเศรืษฐกิิจและสัังคม และหน่วยงานภาครืัฐท่ี่�เกิ่�ยวขึ้้อง เปิด 

ช่องที่างรื้องเรื่ยนที่่�เพิ�มมากิขึ้้�น และสัามารืถูแกิ้ไขึ้/รืะงับัปัญหาที่่�เกิิดขึ้้�นได้รืวดเรื็วและที่ันที่่วงที่่ให้มากิขึ้้�น

สัภาองค์กิรืขึ้องผูู้้บัรืิโภค และภาค่โคแฟคปรืะเที่ศไที่ย

28 ม่นาคม 2565 เรุียบุเรุียงจิากเวทีัสานเสวนานักคิิดดิจิิทััล Digital Thinkers Forum คิรุั�งทัี� 20 ริับม่อมิจฉาช่ีพ 

ย่ค 5G ถึึงเวลาวาริะแห่งช่าติั เม่�อวันที� 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 การุเสวนาออนไลน์ด�วยโปรุแกรุม 

ZOOM จิัดโดยโคิแฟคิปรุะเทัศไทัย รุ่วมกับุ สำนักงานกองทุันสนับุสนุนการุส่งเสริุมสุขภัาพั (สสส.) 

สภัาองค์ิกรุของผ้�บุรุโิภัคิ (สอบุ.) บุรุษิ์ทััโกโกลุกไทัยแลนด์ มล้นธิฟิรุดีริุช เนามัน Centre for Humani- 

tarian Dialogue (HD) และสถาบุัน Change Fusion  
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สงคำร�มิข่่�วส�ร
ผู้�่นำห้นำ�้จำอ ส่�อจำะธำ�รง
เสรภู่�พั คำว�มิจำรงิ แลี่ะ 
สันำติภู�พัได้อย�่งไร

#21
เนำ่�องในำว�ระวันำเสรภู่�พัส่�อมิวลี่ช้นำโลี่กิ อันำเป็นำวันำท่ั�ส่�อมิวลี่ช้นำทัั�วโลี่กิรว่มิเฉลิี่มิฉลี่อง
สิทัธิแลี่ะเสร่ภู�พัข่องส่�อ ซึ่่�งพัย�ย�มิทัำ�ห้นำ้�ท่ั�ในำกิ�รถ่ึ�ยทัอดข่้อเท็ัจำจำริง แต่ป้จำจุำบัันำ
ส่�อมิวลี่ช้นำก็ิประสบัป้ญห้�กิ�รถึูกิจำำ�กัิดสิทัธิเสรภู่�พัห้ลี่�กิห้ลี่�ยรูปแบับั ทัั�งในำแง่กิ�ร
ทัำ�ให้้เกิิดคำว�มิกิลัี่ว กิ�รจัำบักิุมิดำ�เนำินำคำด่ ห้รอ่แมิ้กิระทัั�งเส่�ยงช้่วิต โดยเฉพั�ะในำพ่ั�นำท่ั�
คำว�มิข่ัดแยง้ห้รอ่ภัูยสงคำร�มิ 

กิ�รเปล่ี่�ยนำภููมิิทััศนำ์ส่�อจำ�กิแอนำะล็ี่อกิมิ�สู่ดิจิำทััลี่ ส่�อมิวลี่ช้นำต้องเผู้ช้ญิกัิบัคำว�มิท้ั�ทั�ย
อย�่งยิ�ง กิ�รนำำ�เสนำอข่�่วโดยสำ�นำกัิข่�่วยงัต้องปรบััปรงุให้เ้ห้มิ�ะสมิ ข่ณะท่ั�กิ�รนำำ�เสนำอ
เนำ่�อห้�ผู้่�นำส่�อสังคำมิออนำไลี่นำ์เต็มิไปด้วยคำว�มิคิำดเห้็นำมิ�กิกิว่�ข้่อเท็ัจำจำรงิ จ่ำงเกิิดกิ�ร 
ตั�งคำำ�ถึ�มิว่�ว�รส�รศ�สตรย์งัจำำ�เป็นำอยูห่้รอ่ไมิ ่เนำ่�องจำ�กิมิก่ิ�รแพัรก่ิระจำ�ยข่องข่อ้มูิลี่
บัิดเบั่อนำ แลี่ะกิ�รนำำ�เสนำอข่้อมูิลี่ข่่�วส�รในำสภู�วะวิกิฤติ อย่�งเช้่นำ กิ�รระบั�ดข่อง 
โคำวิด-19 แลี่ะสถึ�นำกิ�รณ์สงคำร�มิรัสเซึ่่ย-ยูเคำรนำ ท่ั�ก่ิอให้้เกิิดสงคำร�มิข่่�วส�รผู้่�นำ 
ห้นำ้�จำอห้ลี่�กิห้ลี่�ยรูปแบับั แลี่ะนำำ�ไปสู่คำำ�ถึ�มิว่�ส่�อจำะส�มิ�รถึท่ั�จำะธำ�รงเสร่ภู�พั 
คำว�มิจำรงิ แลี่ะสันำติภู�พัได้อย�่งไร ห้�กิต่�งฝ่�่ยต่�งปิดกัิ�นำกิ�รเข่�้ถ่ึง แลี่ะแบันำส่�อฝ่�่ย
ตรงข่้�มิ ไมิใ่ห้น้ำำ�เสนำอข่้อมูิลี่
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นำำ�ประเด็นำ: สงคำร�มิข่่�วส�รผู้�่นำห้นำ�้จำอ 
(War at Virtual Front)

อเล็กซานเดอรุ์ ดักลาส ผ้�ช่วยผ้�อำนวยการุปรุะจิำภั้มิภัาคิเอเชียใต�และเอเชียตะวันออกเฉียงใต� 

Centre for Humanitarian Dialogue (HD) กิล่าวนำปรืะเด็นกิารืเสัวนาว่า จากิสัถูานกิารืณ์ 

ที่่�ผู้่านมา ที่ำให้เห็นว่ากิารืเสัวนาในหัวขึ้้อ สัื�อจะธิำรืงเสัรื่ภาพ ความจรืิง และสัันตัิภาพอย่างไรื ในวันน่� ม่

ความสัำคญัเป็นอยา่งยิ�ง มนุษยชาตักิิำลงัเผู้ชญิกิบััความที่า้ที่าย 2 เรืื�อง คอื รืะบับันเิวศธิรืรืมชาตั ิและรืะบับั

นเิวศดา้นกิารืสัื�อสัารื ที่ั�ง 2 รืะบับัมค่วามซึ่บััซึ่อ้น และเปรืาะบัาง ที่กุิสัิ�งท่ี่�เรืากิรืะที่ำ ลว้นกิอ่ใหเ้กิดิผู้ลกิรืะที่บั 

ตั่อรืะบับันิเวศเหล่าน่� เรืาตั้องพ้�งพารืะบับันิเวศเหล่าน่� แตั่เรืาละเลยที่่�จะธิำรืงรืักิษา 

ทีุ่กิคนในโลกิน่� ม่กิารืสัื�อสัารืกิันตัลอด และรืะบับันิเวศขึ้องกิารืสัื�อสัารื ม่กิารืพัฒนาตัลอดเวลา 

ปจัจบุันั ขึ้อ้มลูขึ้า่วสัารืจากิแพลตัฟอรืม์ตัา่ง ๆ เพิ�มขึ้้�นมากิ และที่ำใหเ้หน็เหตักุิารืณ์ตัา่ง ๆ ที่่�เกิดิขึ้้�นรือบัโลกิ 

จนที่ำให้กิารืแพร่ืรืะบัาดขึ้องโควิด-19 และสังครืามยูเครืน-รัืสัเซึ่่ย ได้กิ่อให้เกิิดสังครืามข่ึ้าวสัารืผู่้านหน้าจอ 

(War at Virtual Front) ขึ้้�นด้วย ความขึ้ัดแย้งใด ๆ กิ็ตัาม สัามารืถูเรืิ�มข้ึ้�นได้ง่ายและหยุดยั�งได้ลำบัากิ 

เมื�อม่กิารืกิรืะจายข้ึ้อมูลที่่�ผิู้ด อาจที่ำให้ความขัึ้ดแย้งแพร่ืกิรืะจายขึ้ยายวงกิว้างขึ้้�น และรืบักิวนกิรืะบัวนกิารื

สัันตัิภาพที่่�เรืาพยายามที่ำอยู่ 

ปฏิิบััตัิกิารืขึ้องขึ้่าวปลอม/ขึ้่าวลวง ม่องค์ปรืะกิอบั 3 อย่าง คือ 1) แหล่งผู้ลิตัข่ึ้าว/ขึ้้อมูล 2) กิารื

แพร่ืกิรืะจายที่่�ม่เนื�อหาด้งดูดใจ ผู้่านสัื�อสัังคมออนไลน์และแพลตัฟอร์ืมดิจิที่ัลตั่าง ๆ และ 3) กิารืบัริืโภคสัื�อ 

เมื�อคนได้บัรืิโภคข้ึ้อมูลเหล่าน่�เขึ้้าไป อาจจะเปล่�ยนความคิดเห็นขึ้องตััวเอง ดังนั�น กิารืแก้ิไขึ้ปัญหาข่ึ้าวลวง/

ขึ้า่วปลอม ตัอ้งเขึ้า้ไปแที่รืกิแซึ่งที่กุิขึ้ั�นตัอน  สัื�อและองคก์ิรืสัื�อตัอ้งชว่ยรืะบัวุา่ขึ้า่วไหนเปน็ขึ้า่วจรืงิ/ขึ้า่วปลอม 

นอกิจากิน่�ยงัตัอ้งแจง้ไปที่่�แพลตัฟอรืม์ซึ่้�งเปน็ตัวักิรืะจายขึ้า่ว ใหถู้อดขึ้า่วลวง/ขึ้า่วปลอมนั�นออกิไป และตัอ้ง

พยายามป้องกิันไม่ให้คนกิรืะจายขึ้่าวนั�นออกิไปด้วย 

ดกัลาส เนน้วา่ สัื�อมวลชน โดยเฉีพาะสัื�อกิรืะแสัหลกัิ ตัอ้งมบ่ัที่บัาที่ที่่�สัำคญัที่่�สัดุในกิรืะบัวนกิารืน่� ถูา้

สัื�อมวลชนมป่ญัหา อาจที่ำใหร้ืะบับันเิวศดา้นกิารืสัื�อสัารืที่ั�งหมดลม่ลงได ้ฉีะนั�น ตัอ้งใหส้ัื�อมวลชนกิรืะแสัหลกัิ 

อยูใ่นรืะบับันิเวศดา้นกิารืสัื�อสัารื โดยเสัริืมที่กัิษะให้กิบััสัื�อมวลชน ที่ั�งในเรืื�องกิารืตัรืวจสัอบัความจริืง และกิารื

ค้นหาตั้นตัอขึ้องเหตัุกิารืณ์ที่่�เกิิดขึ้้�น อย่างไรืกิ็ตัาม เมื�อทีุ่กิคนสัามารืถูสัื�อสัารืได้ด้วยตััวเอง จ้งเป็นหน้าที่่�ขึ้อง

ทีุ่กิคนที่่�จะตั้องช่วยกิันคุ้มครืองรืะบับันิเวศด้านสัื�อสัารื

อเล็ี่กิซึ่�นำเดอร ์ดักิลี่�ส  
ผู้้�ชว่ยผู้้�อำานวยการประจัำาภ้ัมิีภัาค์เอเชยีใต�และเอเชยีตะวันออกเฉีียงใต� 
Centre for Humanitarian Dialogue (HD)

สงคำร�มิข่่�วส�รผู้�่นำห้นำ�้จำอ: ส่�อจำะธำ�รงเสรภู่�พั 
คำว�มิจำรงิ แลี่ะสันำติภู�พัได้อย�่งไร

การุเติบุโตของส่�อสังคิมออนไลน์ ทัำใหั�ทุักคินกลายเป็นผ้�ผลิตข�อม้ลข่าวสารุได� เกิดสภัาวะข�อม้ล

ล�นเกนิ ทัั�งทัี�เช่�อถอ่ได�มาก/น�อย เปน็คิวามจิรุงิ/เปน็บุางสว่น แม�กรุะทัั�งข�อมล้ทัี�ผิดพัลาด/ข�อมล้บุดิเบุอ่น 

ยิ�งเทัคิโนโลยีก�าวหัน�ามากข้�น เน่�อหัาข�อม้ลถ้กผลิตข้�นด�วยคิวามจิรุิงและเสม่อนจิรุิง ดังนั�นจิ้งทั�าทัาย

ส่�อมวลชนอย่างหัลีกเลี�ยงไม่ได� 

สงคิรุามข่าวผา่นหัน�าจิอทัี�เกดิข้�น จิากสถานการุณ์โรุคิรุะบุาดโคิวิด-19 และสงคิรุามย้เคิรุน-รัุสเซยี 

นำไปส้่คิำถามว่า ส่�อมวลชนจิะสามารุถธำรุงเสรีุภัาพั คิวามจิริุง และสันติภัาพัได�อย่างไรุ หัากต่างฝ้่าย

ตา่งปิดกั�นการุเข�าถง้ และแบุนส่�อฝ้า่ยตรุงข�ามไม่ใหั�นำเสนอข�อมล้ ทัั�งนี� เสรีุภัาพักับุคิวามจิริุงนั�นมคีิวาม

สำคิญั และเป็นพั่�นฐานของสังคิมปรุะชาธิปไตย หัากปรุาศจิากเสรีุภัาพัส่�อ ยากทัี�ส่�อจิะคิ�นหัาคิวามจิริุงได� 

และสันติภัาพัไม่อาจิเกิดข้�น
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เพิั�มิข่่ดคำว�มิส�มิ�รถึข่องนำกัิข่่�วไทัย 
ปรบััห้ลัี่กิสูตรว�รส�รศ�สตรใ์ห้ทั้ันำสมิยั 

กวี จิงกิจิถาวรุ สภัาการุส่�อมวลชนแห่ังปรุะเทัศไทัย แสัดงความคิดเห็ว่า ตัอนน่� ขึ้้อมูลขึ้่าวสัารื

ที่ว่มที่น้ โดยเฉีพาะอยา่งยิ�งสังครืามยเูครืน-รืสััเซึ่ย่ มข้่ึ้อมลูหลากิหลายและมาจากิทุี่กิภาคสัว่น แตัไ่มส่ัามารืถู

คัดกิรือง ในฐานะนักิขึ้่าวรุ่ืนเกิ่า จะคัดกิรืองขึ้้อมูล โดยใช้ข่ึ้าวจากิสัำนักิขึ้่าว ไม่ใช่จากิสัื�อสัังคมออนไลน์ 

มาตัรืวจสัอบัข้ึ้อเท็ี่จจริืง ฉีะนั�น หน้าที่่�ที่่�สัำคัญที่่�สุัดขึ้องสัื�อในขึ้ณะน่� คอื อย่ารืบ่ัด่วนตัดัสิันใจบันข้ึ้อมูลที่่�ได้มา 

ควรืตัรืวจสัอบัสัำนักิขึ้่าวที่ั�วโลกิ จากิที่ั�งสัองฝ่่าย กิ่อนตััดสัินใจ

กิารืรืายงานความจรืิงในสัถูานกิารืณ์ 3 จังหวัดชายแดนใตั้ สัะที่้อนให้เห็นขึ้้อบักิพรื่องขึ้องสัื�อมวลชน

ไที่ย วา่ไมม่ข่ึ้ด่ความสัามารืถูในกิารืเขึ้า้ใจสัถูานกิารืณภ์าคใตั ้และไมส่ัามารืถูที่ำขึ้า่วเชงิสับืัสัวน เจาะลก้ิ หรือื

เปน็วารืสัารืศาสัตัร์ืเพื�อสันัติัภาพ (Peace Journalism) ได้ ฉีะนั�นตัอ้งให้ความรืูเ้พิ�มเตัมิแกิน่กัิขึ้า่วให้สัามารืถู 

ที่ำขึ้่าวที่่�เฉีพาะเจาะจง แตั่ในความเป็นจรืิง กิองบัรืรืณาธิิกิารื มักิกิำหนดปรืะเด็นให้นักิขึ้่าวไปหาขึ้้อมูล 

ภาคสันาม และให้ที่ำข่ึ้าวที่่�หลากิหลายปรืะเด็น ซ้ึ่�งสัว่นใหญ่เปน็ปรืะเด็น “ดรืาม่า” ที่่�สัร้ืาง “เรืตัตัิ�ง” ให้กิบัั

สัำนักิขึ้่าวขึ้องตัน

สัาเหตัทุี่่�สัื�อไที่ยยงัขึ้าดความนา่เชื�อถูอืในรืะดบััภมูภิาค เพรืาะวา่คณุภาพขึ้องสัื�อมวลชนยงัตัอ้งปรืบััปรืงุ

อ่กิมากิ และตั้องเพิ�มขึ้่ดความสัามารืถูขึ้องนักิข่ึ้าวด้วย นอกิจากิน่� สัื�อไที่ยมักินำเสันอขึ้่าวท่ี่�ใสั่สั่ตั่ไข่ึ้มากิ 

และกิารืตัรืวจสัอบัความจรืิงขึ้องสัังคมไที่ยยังม่น้อย ปัจจุบััน ปรืะเที่ศไที่ยอยู่ในช่วงเปล่�ยนผู้่านที่่�คนในสัังคม

เขึ้า้ไปใช้ที่กุิแพลตัฟอร์ืมออนไลน์กินัมากิ ฉีะนั�น มค่วามจำเป็นที่่�จะต้ัองมก่ิารืตัรืวจสัอบัและปรืะเมิน ที่ั�งจากิ

ผูู้ก้ิำกัิบัดูแล (กิสัที่ช.) ผูู้้แสัดง (นักิข่ึ้าว) และผูู้้เสัพ (คนดูขึ้า่ว) โดยจะต้ัองมก่ิารืแลกิเปล่�ยนความคิดเห็นอย่าง

สัม�ำเสัมอ เพื�อเพิ�มความตัรืะหนักิรืู้ มิฉีะนั�น สัังคมจะถููกิครือบังำโดยฝ่่ายใดฝ่่ายหน้�ง

กวี เสันอว่าอยากิจะชักิจูงให้คนมาเป็นนักิข่ึ้าวมากิขึ้้�น และสัถูาบัันกิารืศ้กิษาที่่�ม่วิชาสัื�อมวลชน ตั้อง

ปรืับัหลักิสัูตัรืให้ที่ันสัมัยด้วย เป็นโอกิาสัที่่�ด่ที่่�จะเป็นพันธิมิตัรืเชิงนิเวศกัิน ที่ั�งภาครืัฐและภาคองค์กิรืวิชาช่พ 

ซึ่้�งตั้องรื่วมมือกิัน และปรืะเที่ศไที่ยม่เสัรื่ภาพม่มากิ ถู้าคุณภาพขึ้องนักิขึ้่าวม่มากิขึ้้�น คิดว่าสัังคมไที่ยไปรือด

ถ้ึ�ส่�อถึูกิจำำ�กัิดเสรภู่�พั ประช้�ช้นำจำะไมิม่ิเ่สรภู่�พัด้วย

ฐิตาภัา สิรุิพัิพััฒน์ นักข่าวอิสรุะ และทัี�ปรุ้กษ์า AI Company แลกิเปล่�ยนว่า สัื�อควรืที่ำหน้าที่่�สัื�อ 

ไมว่า่เหตักุิารืณจ์ะไปในที่ศิที่างไหน หรือืมส่ังครืามเกิดิขึ้้�นกิ่�แห่งที่ั�วโลกิพร้ือมกินั สัื�อควรืนำเสันอ และรืายงาน 

โดยมห่ลักิฐาน ภาพปรืะกิอบั รืวมถูง้ที่ำงานขึ้า่วเชงิล้กิมากิขึ้้�น บันพื�นฐานจริืยธิรืรืมสัื�อและความเป็นมอือาชพ่ 

โดยสัื�อต้ัองวางตัำแหน่งขึ้องตัวัเอง ให้แตักิต่ัางจากิกิารืเป็นบัล็อกิเกิอร์ื กิารืเป็นอินฟลูเอนเซึ่อร์ื หรือืกิารืเป็น

ห้องเสั่ยงสัะที่้อน 

จากิปรืะสับักิารืณ์เป็นผูู้้สัื�อข่ึ้าวในสัังกัิดสัถูาน่โที่รืทัี่ศน์อยู่หลายปี กิ็เห็นว่าสัื�อม่ข้ึ้อจำกัิดมากิมาย 

อยา่งเช่น เรืตัตัิ�งได้ไหม ใช้งบัเท่ี่าไรื สัำนกัิขึ้า่วจะได้อะไรื และสัิ�งที่่�เรืาจะไปที่ำ เรืาจะได้ในสัิ�งที่่�เรืาอยากิได้ไหม 

นอกิจากิน่�นักิขึ้่าวกิ็ห่วงสัวัสัดิภาพขึ้องตััวเองด้วย เพรืาะสัำนักิที่่�สัังกิัดไม่สัามารืถูรืับัปากิได้ว่าจะดูแลเรืาไป

ตัลอดช่วิตั ซ้ึ่�งกิ็เขึ้้าใจผูู้้ปรืะกิอบักิารืที่่�ม่ความกิังวลมากิว่าจะได้เงินคืนเมื�อไหรื่ เพรืาะเสั่ยเงินค่าใบัอนุญาตั

ไปมากิ นกัิขึ้า่วหลายคนกิอ็ยากิลงภาคสันาม ไมว่า่จะไปภาคใตัห้รือืยเูครืน แตัก่ิโ็ดนปฏิเิสัธิไมใ่หไ้ป และเมื�อ

บัรืรืณาธิิกิารื (บักิ.) สัั�งให้เรืาไปที่ำขึ้่าวอะไรื เรืากิ็ตั้องไปที่ำ 

บัที่บัาที่ขึ้องสัื�อในยุคดจิทิี่ลั ที่่�เอาปัญญาปรืะดิษฐ ์(AI) มาใช้กิบัังานข่ึ้าวและอุตัสัาหกิรืรืมบันัเทิี่ง เป็น 

เรืื�องขึ้องสัื�อที่่�มก่ิารืปรืบััตัวั สัมมตุัวิา่จะเอาเอไอมาที่ำเปน็ผูู้ป้รืะกิาศขึ้า่วแที่นคน ผู้ลลพัธิท์ี่่�ออกิมา ไมไ่ดอ้อกิมา 

จากิตััวโปรืแกิรืม (เที่คโนโลย่) อย่างเด่ยว แตั่ออกิมาจากิคนที่ำสัื�อที่่�ม่จริืยธิรืรืมและม่ความรืับัผู้ิดชอบัตั่อ 

งานขึ้่าว คือกิารืเอาคนที่่�ม่วิชาช่พสัื�อแล้วกิ็เที่คโนโลย่มาใช้ควบัคู่กัิน สัุดที่้าย คนรัืบัสัารืจะเป็นคนตััดสิันใจ 

ในเรืื�องน่�เอง แล้วกิ็ไม่อยากิให้มองว่าเอไอ เป็นภัยตั่อความมั�นคงที่างอาช่พขึ้องคนที่ำอาช่พสัื�อ

เมื�อพิจารืณาถู้งองค์กิรืวิชาช่พสืั�อ รืู้ส้ักิว่าองค์กิรืเหล่าน่� มักิจะออกิแตั่แถูลงกิารืณ์ ไม่เคยปกิป้องสัื�อ 

ไม่เคยดูแลสืั�อ ไม่เคยม่ทุี่นเสัริืมศักิยภาพสืั�อ ถู้าองค์กิรืวิชาช่พสัื�อจะมาดูแลควบัคุม ลงโที่ษคนที่ำสัื�อด้วย

กินัเอง เพื�อความยตุัธิิรืรืม กิอ็ยากิใหด้แูลดว้ยวา่ ถูา้สืั�อถูกูิละเมดิโดยเจา้หนา้ที่่�รืฐั ไดร้ืบัับัาดเจบ็ัหรือืถููกิที่ำรืา้ย

รืา่งกิายขึ้ณะไปที่ำข่ึ้าว องคก์ิรืวิชาชพ่สัื�อควรืจะมม่าตัรืกิารืสัำหรัืบักิารืดแูลนกัิขึ้า่วกิลุม่น่�ดว้ย ไมค่วรืควบัคมุ

อย่างเด่ยว แตั่ตั้องดูแลด้วย 

กิว่ จำงกิิจำถึ�วร   
สภัาการส่�อมีวลชนแหัง่ประเทุศไทุย

ฐิต�ภู� สิรพิิัพััฒนำ ์   
นักข่่าวอิสระ และทีุ�ปรกึษัา AI Company  
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ฐิตาภัา เสันอว่า เสัรื่ภาพสัื�อยิ�งม่น้อยเท่ี่าไรื เสัรื่ภาพปรืะชาชนกิ็ยิ�งม่น้อยเที่่านั�น ถู้าสัื�อถููกิจำกิัด ถููกิ

เซึ่น็เซึ่อร์ื ถููกิลดบัที่บัาที่ ถูกูิที่ำให้กิลัว ปรืะชาชนก็ิจะไม่รืูอ้ะไรืเลย สัำหรัืบัสัื�อตัอนน่� ที่กุิคนลำบัากิหมด และ

มค่วามพยายามที่่�จะเส่ั�ยงที่ำหน้าที่่�แลกิกัิบัเสัรืภ่าพขึ้องตัวัเอง อยากิให้ที่กุิคนมค่วามหวังว่า สัื�อที่่�พยายามจะ

ที่ำขึ้่าวเพื�อปรืะชาชน เพื�อเสัรื่ภาพปรืะชาชน ยังม่อยู่จรืิงในปรืะเที่ศไที่ย

30 เมษายน พ.ศ.2565 ม่ทัี่�งหมด 4,512 โพสัตั์ คัดกิรืองเหลือ 3,000 โพสัตั์ท่ี่�เกิ่�ยวขึ้้องจรืิง ๆ และเมื�อ 

เอามาแยกิแยะปรืากิฏิวา่ 1) นำเสันอผู้ลกิรืะที่บัดา้นเศรืษฐกิจิ-สัังคม รือ้ยละ 17.83 2) รืายงานสัถูานกิารืณ์

ในยเูครืน รือ้ยละ 17 3) วเิครืาะหใ์นมติัติัา่ง ๆ รือ้ยละ 11.17 และ 4) ขึ้อ้มลูที่่�เผู้ยแพรืจ่ากิที่างรืสััเซึ่ย่ รือ้ยละ 

6.73 สั่วนปรืะเด็นกิารืเจรืจาสัันตัิภาพ ม่กิารืรืายงานขึ้่าวน้อยกิว่า 4 อันดับัแรืกิอยู่พอสัมควรื

ที่ั�งน่� กิารืที่่�สัื�อจะนำเสันอเน้นปรืะเด็นใด ขึ้้�นอยูกั่ิบัทิี่ศที่างหรือืจุดยืนขึ้องสัำนักิข่ึ้าวแต่ัละแห่ง อย่างเช่น 

สืั�อที่่�เน้นขึ้่าวธิุรืกิิจ จะเน้นไปที่่�ปรืะเด็นด้านเศรืษฐกิิจ สั่วนสืั�อที่่�ในอด่ตัเร่ืยกิกิันว่าหนังสัือพิมพ์หัวสั่ จะเน้น 

นำเสันอปรืะเด็นท่ี่�ปถุูชุนคนทัี่�วไปสันใจ ตัามหลักิเสัร่ืภาพแล้วไมส่ัามารืถูไปกิำหนดได้ว่าสัื�อควรืเน้นปรืะเด็นใด 

แตั่ไม่ว่าจะนำเสันอเรืื�องใดกิ็ตั้องอยู่ในกิรือบัจรืิยธิรืรืมสัื�อด้วย

สั่วนบัที่บัาที่ขึ้ององค์กิารืกิำกัิบัดูแลอย่าง กิสัที่ช. แม้อำนาจหน้าที่่�ตัามกิฎหมายจะว่าด้วยเรืื�องกิารื

จัดสัรืรืคลื�นความถู่�และกิารืกิำกิับัดูแล แตั่เป้าหมายคือกิารืที่ำงานเพื�อปรืะโยชน์สัาธิารืณะ หมายถู้งสัิที่ธิิ

เสัรื่ภาพขึ้องปรืะชาชนในกิารืเข้ึ้าถู้งข้ึ้อมูลขึ้่าวสัารืและกิารืแสัดงออกิ อย่างไรืก็ิตัาม สัำหรัืบัปรืะเด็นข้ึ้อมูล

บัิดเบัือน ที่่�ผู้่านมา กิสัที่ช. ยังที่ำงานในส่ัวนน่�ค่อนขึ้้างน้อยเมื�อเที่่ยบักัิบัเรืื�องอื�นๆ ในขึ้ณะองค์กิรืกิำกัิบัดูแล

ที่ั�วโลกิให้ความสัำคัญกิับัเรืื�องน่�มากิ แตั่อ่กิมุมกิ็ตั้องยอมรืับัว่า รืะบับักิฎหมายขึ้องไที่ยยังไม่เอื�ออำนวย

นอกิจากิน่� กิสัที่ช. ม่หน้าท่ี่�ตัามกิฎหมายในกิารืส่ังเสัริืมกิารืรืวมกิลุ่มขึ้องผูู้้ปรืะกิอบัวิชาช่พและ

องค์กิรืวิชาช่พ โดยให้ผูู้้ที่่�อยู่ในวิชาช่พสัื�อรืวมตััวกัินเป็นองค์กิรืวิชาช่พ แล้วกิ็ที่ำมาตัรืฐานจริืยธิรืรืม รืวมถู้ง

กิรืะบัวนกิารืในกิารืบังัคบััใช ้ที่่�ไมใ่ชแ่คก่ิารืรืบััเรืื�องรือ้งเรืย่น แตัใ่หม้แ่นวปฏิบิัตัักิิารืรืบััเรืื�องรือ้งเรืย่นที่่�ชดัเจน

และง่าย และเมื�อเห็นอะไรืไม่ชอบัมาพากิล องค์กิรืวิชาช่พที่่�กิำกิับัดูแลกิันเองจะนำมาพิจารืณาไตั่สัวนเลย 

และสัามารืถูจัดกิารืกิันเอง 

ในแง่ขึ้้อมูลขึ้่าวสัารืที่่�ไหลอยู่ในรืะบับัที่่�เป็นออนไลน์ กิสัที่ช. ไม่ได้ม่อำนาจ แตั่เป็นอำนาจกิรืะที่รืวง

ดจิทิี่ลัเพื�อเศรืษฐกิจิและสังัคม ซ้ึ่�งคงตัอ้งรืว่มมอืกินัมากิขึ้้�นรืะหว่าง กิสัที่ช. กิบัักิรืะที่รืวงดิจทิี่ลัเพื�อเศรืษฐกิจิ

และสัังคม เพื�อที่ำให้เกิิดกิารืลื�นไหลขึ้องขึ้้อมูลขึ้่าวาสัรืในแง่ขึ้องกิารืกิำกิับัดูแล สัำหรืับักิารืกิำกิับัดูแล

แพลตัฟอรืม์ออนไลน ์แพลตัฟอรืม์แสัดงความรืบััผู้ดิชอบักิบััสังัคมคอ่นขึ้า้งเขึ้ม้งวดในปรืะเดน็ขึ้อ้มลูเที่จ็อยูแ่ลว้ 

กิารืกิ่อกิวนรืะบับันิเวศสัื�อขึ้องเมตัาเวิรื์สัในอนาคตั ม่หลายเรืื�องที่่�ตั้องพิจารืณา เพรืาะตั้องกิารืให้เกิิด “มัลตัิ

แพลตัฟอรื์ม” ที่่�สัามาถูที่ำขึ้้ามแพลตัฟอรื์มได้ แตั่คงใช้เวลาพอสัมควรื

ศ.ดรุ.พิัรุงรุอง ยืนยันว่า เสัร่ืภาพขึ้องสัื�อเป็นสิั�งจำเป็น ในกิารืค้นหาความจรืิงมานำเสันอตั่อสัังคม 

เพื�อปรืะโยชน์สัาธิารืณะ แตั่ตั้องเป็นเสัร่ืภาพท่ี่�มาพรื้อมกิับัความรืับัผิู้ดชอบั ซ้ึ่�งกิำกิับัด้วยเรืื�องขึ้องจรืิยธิรืรืม 

ในบัรืบิัที่ขึ้องความขัึ้ดแย้งหรืือความสังครืาม เป็นหน้าท่ี่�ขึ้องสืั�อท่ี่�ตัอ้งนำเสันอโดยตัรืวจสัอบัความจริืง ไม่ที่ำให้

เรืื�องบัานปลาย ไม่ที่ำให้คนเขึ้า้ใจผิู้ด และไมท่ี่ำให้เกิดิกิารืแบัง่ขึ้ั�วในสัังคม ในขึ้ณะเดย่วกินั องคก์ิรืกิำกิบััดแูล 

ที่ั�งขึ้องรืัฐและขึ้องวิชาช่พสัื�อ กิ็ตั้องที่ำงานรื่วมกิัน เพื�อสั่งเสัรืิมกิันและกิันตั่อไป

ต้องสนำบััสนำนุำให้ส่้�อพูัดเร่�องจำรงิ แลี่ะไมิเ่อ�เร่�องเท็ัจำมิ�เล่ี่�ซึ่ำ�

ธีรุนัย จิารุุวัสตร์ุ สมาคิมนักข่าวนักหันังส่อพัิมพ์ัแห่ังปรุะเทัศไทัย แสัดงความเห็นว่า โดยภาพรืวม 

สัื�อควรืที่ำหน้าท่ี่�ตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิง โดยตั้องชัวรื์กิ่อนแชรื์ หรืือตัรืวจสัอบัความจรืิงกิ่อนนำเสันอ แตั่กิ็ 

พบัว่าสืั�อไที่ยบัางสัำนักิม่ปัญหาเรืื�องน่� คือ แที่นที่่�จะหาขึ้่าวจากิสัำนักิขึ้่าวที่่�น่าเชื�อถูือมาเขึ้่ยนขึ้่าว กิลับัเอา

ขึ้่าวปลอมที่่�คนโพสัตั์ในสัื�อออนไลน์มาเสันอตั่อ โดยไม่ได้ตัรืวจสัอบัขึ้้อเที่็จจรืิง 

ศ.ดร.พิัรงรอง ร�มิสูต 
กรรมีการกิจัการกระจัายเสียง กิจัการโทุรทัุศน์ 
และกิจัการโทุรค์มีนาค์มีแหัง่ชาติ (กสทุช.)

เสรภู่�พัส่�อเป็นำสิ�งท่ั�จำำ�เป็นำในำกิ�รค้ำนำห้�คำว�มิจำรงิ 
แลี่ะต้องเป็นำเสรภู่�พับันำคำว�มิรบััผู้ดิช้อบั

ศ.ดรุ.พิัรุงรุอง รุามส้ต กรุรุมการุกิจิการุกรุะจิายเสียง กิจิการุโทัรุทััศน์ และกิจิการุโทัรุคิมนาคิม

แหั่งชาติ (กสทัช.) อธิิบัายว่า ในเชิงอุดมคติั สัื�อต้ัองย้ดมาตัรืฐานจริืยธิรืรืมสืั�อท่ี่�เป็นสัากิล และถู้าต้ัองที่ำ

ขึ้่าวในภาวะสังครืาม จะม่คู่มือกิารืรืายงานขึ้่าวในภาวะสังครืามอยู่แล้ว สัำหรืับัข่ึ้าวสังครืามรืัสัเซึ่่ย-ยูเครืน 

มข่ึ้อ้สังัเกิตักิารืนำเสันอข่ึ้าวขึ้องสัื�อไที่ยวา่ เนน้พฒันากิารืขึ้องเหตุักิารืณแ์ละความรุืนแรืงที่่�เกิดิขึ้้�น ตัามมมุมอง

ขึ้องสัำนกัิข่ึ้าวตัา่งปรืะเที่ศ ซึ่้�งเปน็แหลง่ที่่�มาขึ้องขึ้า่ว และกิารืแสัวงหาความจรืงิจากิกิารืตัรืวจสัอบัเพื�อยนืยนั

ความถููกิต้ัองจากิหลายแหล่งที่่�มา ไม่ค่อยปรืากิฏิให้เห็นนักิ โดยส่ัวนใหญ่เป็นกิารืรืายงานที่่�อาศัยข้ึ้อมูลจากิ

สัำนกัิขึ้า่วตัา่งปรืะเที่ศสัำนกัิใดสัำนกัิหน้�ง นอกิจากิน่� กิารืเลา่เรืื�องมกัิเนน้ความรืนุแรืงขึ้องเหตักุิารืณใ์นสังครืาม 

กิารืใช้อาวุธิและเที่คโนโลน่ กิารืสัู้รืบั ความสูัญเสั่ย มากิกิว่ากิารืวิเครืาะห์ให้เห็นสัาเหตุัและท่ี่�มาขึ้องปัญหา

ความขึ้ัดแย้ง ตัลอดจนแนวที่างกิารืแกิ้ปัญหาแบับัไม่ตัอบัสันองความรืุนแรืง และมักิที่ำให้กิารืที่ำสังครืาม

เป็น “ดรืาม่า” และให้ผูู้้ชมขึ้่าว กิลายเป็นคนดูกิารืตั่อสัู้ ที่่�จะตั้องม่ผูู้้แพ้ผูู้้ชนะ หรืือพรืะเอกิผูู้้รื้าย เป็นตั้น 

ศ.ดรุ.พัิรุงรุอง นำเสันอกิารืวิเครืาะห์ข้ึ้อมูลเกิ่�ยวกัิบัปรืะเด็นข่ึ้าวสังครืามรัืสัเซ่ึ่ย-ยูเครืน จากิสัำนักิ

ขึ้่าวในปรืะเที่ศไที่ย ที่่�เผู้ยแพรื่ผู้่านแพลตัฟอรื์มยอดนิยมอย่างเฟซึ่บัุ�กิ รืะหว่าง 1 พฤศจิกิายน พ.ศ.2564 - 
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นอกิจากิน่� กิารืนำเสันอขึ้่าวสังครืามรืัสัเซ่ึ่ย-ยูเครืน ควรืนำเสันอปรืะเด็นด้านมนุษยธิรืรืม ท่ี่�แสัดงให้

เหน็ถูง้ความโหดรืา้ยรืนุแรืง ผู้ลกิรืะที่บัตัอ่ปรืะชาชนในภาวะสังครืาม และกิารืละเมดิสัทิี่ธิมินษุยชน เพื�อที่า้ย

ที่่�สัุด ผูู้้เสัพสัื�อจะได้หันมาสันใจปรืะเด็นกิารืสัรื้างสัันตัิภาพมากิขึ้้�น

ปญัหากิารืที่ำข่ึ้าวภาคสันาม ที่่�ถูกูิกิดทัี่บัดว้ยเรืตัตัิ�งหรือืยอดวิว เปน็สัิ�งท่ี่�นกัิข่ึ้าวที่กุิคนที่รืาบักัินด ่ดงันั�น 

หากิต้ัองกิารืให้สัื�อที่ำข่ึ้าวเนื�อหาคุณภาพ กิ็ตั้องให้หลักิปรืะกัินกิับัสัื�อว่า ที่ำแล้วปลอดภัย ไม่ถููกิคุกิคามจากิ

ผูู้้ม่อำนาจ ไม่โดนฟ้อง หรืือไม่โดน กิสัที่ช. ลงโที่ษ เป็นต้ัน สั่วนปรืะเด็นข่ึ้าวดรืาม่านั�น ถู้าเป็นปรืะโยชน์ตั่อ

สัาธิารืณะ กิ็ไม่ม่ปัญหาใด ๆ ในกิารืนำเสันอ ดังนั�น สัื�อและสัำนักิขึ้่าวควรืใช้หลักิปรืะโยชน์สัาธิารืณะ ความ

ถููกิตั้องขึ้องขึ้้อมูล และจรืิยธิรืรืมสัื�อเป็นพื�นฐาน

บัรืรืยากิาศความหวาดกิลัวที่่� กิสัที่ช. (ชดุกิอ่น) สัรืา้งขึ้้�น ที่ำใหผูู้้ส้ัื�อขึ้า่วไมไ่วว้างใจองคก์ิรืกิำกิบััดแูลน่� 

จง้เลอืกิกิารืเซ็ึ่นเซึ่อร์ืตััวเอง ดว้ยกิารืเลือกิที่ำข่ึ้าวในปรืะเด็นท่ี่�ตััวเองปลอดภัย และขึ้อเสันอต่ัอ กิสัที่ช. ชดุใหม่ 

ให้ที่บัที่วนและปรืับัปรุืงกิฎหมายให้ที่ันสัมัย และต้ัองสั่งเสัรืิมเสัรื่ภาพสัื�อ และปกิป้องผู้ลปรืะโยชน์ขึ้อง 

ผูู้้บัรืิโภคให้ได้มากิที่่�สัุด 

ในฐานะสัื�อคนหน้�ง ไมก่ิงัวลเรืื�อง AI มากิเที่า่กิบััพื�นฐานเรืื�องความปลอดภยัที่างดจิทิี่ลั (Basic Digital 

Security) ขึ้องนกัิขึ้า่ว ซึ่้�งหลายที่า่นยงัไมคุ่น้เคย และสัำนกัิขึ้า่วบัางแหง่ไมไ่ดต้ัรืะหนกัิในปรืะเดน็ดา้นมดืขึ้อง 

เที่คโนโลย่ดิจิที่ัล เว็บัไซึ่ตั์ขึ้องสัำนักิขึ้่าวบัางแห่งถููกิแฮู็กิ และนักิข่ึ้าวสั่วนใหญ่ยังไม่รืู้เที่่าทัี่นเที่คโนโลย่ดิจิทัี่ล

ด้วย  

องคก์ิรืวิชาชพ่สัื�อ ยงัไม่สัามารืถูเป็นตััวแที่นขึ้องสัื�อได้ ไม่สัามารืถูปกิป้องผู้ลปรืะโยชน์ ไม่เปน็ปากิเป็น

เสั่ยงให้สัื�อได้จรืิง เนื�องจากิองค์กิรืวิชาช่พ ปรืะกิอบัด้วยผูู้้ที่รืงคุณวุฒิ ที่่�ไม่ใช่คนที่ำงานสัื�อ หรืือเกิษ่ยณ/ไม่ม่

บัที่บัาที่ในแวดวงสัื�อและจากินโยบัาย มาตัรืกิารื หรืือกิตัิกิาท่ี่�ออกิมา กิ็แสัดงให้เห็นว่าไม่เขึ้้าใจสัถูานกิารืณ์

สัื�อในปจัจบุันั นอกิจากิน่� ชอ่งที่างกิารืร้ืองเรืย่นกัิบัองคก์ิรืวชิาชพ่ ไมม่ป่รืะสัทิี่ธิภิาพมากิพอจะแกิไ้ขึ้ปญัหาได้ 

ควรืม่กิารืที่ำงานเชิงรืุกิ เฝ่้ารืะวัง สั่งเสั่ยงเตัือน และช่วยแนะแนวที่างแกิ้ไขึ้  

ธีรุนัย เสันอว่า ตั้องสัรื้างบัรืรืยากิาศท่ี่�สันับัสันุนให้สัื�อพูดเรืื�องจรืิง และไม่เอาเรืื�องเที่็จมานำเสันอ 

ตั้องหาที่างให้สัื�อกิล้าพูดความจริืง และกิารัืนตั่ความปลอดภัยขึ้องสัื�อที่่�พูดความจริืง ขึ้ณะเด่ยวกัิน ตั้องหา

วธิิท่ี่่�ที่ำใหส้ัื�อไมเ่อาเรืื�องเที่จ็มาพดู ไมส่ันบััสันนุกิารืพดูเที่จ็ เพื�อใหส้ัื�อรืะมดัรืะวงัในกิารืนำเสันอข้ึ้อมลูมากิขึ้้�น

ธ่รนำยั จำ�รวัุสตร ์ 
สมีาค์มีนักข่่าวนักหันังส่อพิัมีพ์ัแหัง่ประเทุศไทุย

ผู้ศ.ดร.วลัี่กิษ์ณ์กิมิลี่ จ่ำ�งกิมิลี่  
อาจัารย์สาข่าวิชานิเทุศศาสตร ์ค์ณะวิทุยาการส่�อสาร 
มีหัาวิทุยาลัยสงข่ลานค์รนิทุร ์วิทุยาเข่ตปัตตานี (มีอ.ปัตตานี)

คำว�มินำ�่เช้่�อถ่ึอข่องส่�อ อยูท่่ั�องค์ำกิรกิำ�กัิบัดแูลี่กัินำเองข่องส่�อ

ผศ.ดรุ.วลกัษ์ณ์กมล จิา่งกมล อาจิารุยส์าขาวชิานเิทัศศาสตรุ ์คิณะวทิัยาการุส่�อสารุ มหัาวทิัยาลยั

สงขลานคิริุนทัรุ ์วทิัยาเขตปต้ตานี (มอ.ปต้ตานี) อธิบิัายถูง้ภมูทิี่ศันข์ึ้องสัื�อ และที่ศิที่างขึ้า่วสัารืใน 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใตั้ยุคดิจิที่ัลว่า สืั�อยังคงเน้นกิารืเสันอขึ้่าวเหตัุความรืุนแรืงเป็นหลักิ ที่ั�ง ๆ ที่่� จำนวนเหตัุกิารืณ์

ลดลงไปจากิเดิม และกิรืะบัวนกิารืเจรืจาสัันติัภาพมค่วามคืบัหน้าไปมากิ นอกิจากิน่� บัที่บัาที่ขึ้องสัื�อออนไลน์

เพิ�มมากิขึ้้�น  และม่ปฏิิบััติักิารืขึ้้อมูลขึ้่าวสัารืที่ั�งสัองฝ่่ายเลย ที่ั�งฝ่่ายรืัฐและก็ิฝ่่ายที่่�เห็นตั่างจากิรัืฐ ที่ั�งน่� 

สืั�อออนไลน์ยังแบั่งเนื�อหากิารืนำเสันอออกิเป็น 2 ขึ้ั�ว คือขึ้ั�วท่ี่�เป็นเรืื�องขึ้องขึ้่าวสัารืความรืุนแรืง และขัึ้�วที่่�

เปน็เรืื�องขึ้องขึ้า่วสัารืเชงิบัวกิ อาที่ ิกิารืพฒันาเศรืษฐกิจิ กิารืที่อ่งเที่่�ยว วถิูช่ว่ติัและวฒันธิรืรืม ในขึ้ณะที่่� กิารื

วเิครืาะห์หาสัาเหตุัขึ้องความขึ้ดัแยง้และกิารืคล่�คลายจนนำไปสัูส่ันัติัภาพ เปน็ปรืะเด็นที่่�หายไปที่ั�งในสัื�อที่อ้งถูิ�น 

หรืือแม้กิรืะที่ั�งสัื�อสั่วนกิลางด้วย

หากิต้ัองกิารืให้สืั�อนำสัังคมสู่ัสัันตัิภาพ สืั�อควรืนำเสันอ หรืือต้ัองตัั�งปรืะเด็นกิารืพูดคุยเพื�อสัันติัภาพ 

และหาที่างออกิจากิความขึ้ดัแยง้ ซึ่้�งสัื�อสัามารืถูเสันอไปตัามสัถูานกิารืณท์ี่่�เกิดิขึ้้�นจรืงิ และตัอ้งมผูู่้ส้ัื�อข่ึ้าวที่่�ม่

ความรู้ืเกิ่�ยวกิับัความขึ้ัดแย้งนั�นอย่างรือบัด้าน โดยม่พื�นฐานความคิดว่า ไม่สันับัสันุนกิารืใช้ความรืุนแรืงทีุ่กิ 

รืูปแบับัเป็นเบัื�องตั้น นอกิจากิน่� นักิขึ้่าวยังสัามารืถูกิำหนดวารืะได้ ที่ำให้คนเห็นชอบักิับัเรืื�องกิรืะบัวนกิารื 

พูดคุยเพื�อสัันตัิภาพ เพื�อเตัิมเตั็มรืะบับัสัื�อด้วยเนื�อหาที่่�หลากิหลาย แม้จะไม่ค่อยด้งดูดเรืตัตัิ�งมากินักิ 
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ในฐานะนักิวิชากิารื หลักิสัูตัรืวารืสัารืศาสัตัร์ืม่กิารืปรัืบัตััวค่อนข้ึ้างมากิ ม่กิารืที่ำวิจัยกิารืตัรืวจสัอบั 

ความจรืงิ/ขึ้า่วปลอม ปรืบััหลกัิสัตูัรืใหม้ค่วามเปน็ดจิทิี่ลั และที่นัสัมยั ในปจัจบุันั นกัิศก้ิษาเปน็ที่ั�งผูู้เ้รืย่นรืู ้และ 

ผูู้้สัรื้างเนื�อหา (Content Creator) ในเวลาเด่ยวกัิน ดังนั�น ความรื่วมมือรืะหว่างสัถูาบัันกิารืศ้กิษา องค์กิรื 

วิชาช่พ ภาคปรืะชาสัังคมตัรืวจสัอบัความจริืง และนักิศ้กิษา เป็นที่างเลือกิที่่�ควรืที่ำ เพื�อสัรื้างพลเมือง 

ที่่�ตัรืะหนักิถู้งกิารืเผู้ยแพรื่ขึ้้อเที่็จจรืิงตั่อสัังคม 

ผศ.ดรุ.วลักษ์ณ์กมล เสันอว่า ความน่าเชื�อถูือขึ้องสัื�อ อยู่ท่ี่�องค์กิรืกิำกิับัดูแลกิันเองขึ้องสัื�อ ซึ่้�งตั้อง

ม่ความเด็ดขึ้าด ตั้องม่มาตัรืกิารืลงโที่ษสัื�อด้วยกัินเองที่่�ผิู้ดจริืยธิรืรืม และต้ัองเป็นเกิรืาะคุ้มกัินกิารืถููกิละเมิด

สัิที่ธิิเสัรื่ภาพโดยรืัฐ หรืือโดยหน่วยงานอื�น ๆ ให้กิับัสัื�อด้วย ขึ้ณะเด่ยวกิัน ตั้องเปิดโอกิาสัให้สัังคมตัรืวจสัอบั 

วิพากิษ์ เพื�อความโปรื่งใสั ที่ั�งน่�เพรืาะ สัื�อม่เสัรื่ภาพที่่�จะเสันอความจรืิง และตั้องเป็นเสัรื่ภาพเพื�อสัรื้างสัรืรืค์ 

ย้ดโยงกิับัผู้ลปรืะโยชน์สัาธิารืณะ เสัมอ จ้งจะสัามารืถูสัรื้างสัันตัิภาพให้เกิิดขึ้้�นในสัังคม

เรุยีบุเรีุยงจิากเวทีัสานเสวนานักคิดิดิจิทิัลั Digital Thinkers Forum คิรุั�งทัี� 21 สงคริามข่า่วสาริ 

ผ่า่นหน้าจอ : ส่�อจะธำริงเสรีิภาพ ความจริงิ และสันตัภิาพได้อยา่งไริ War at Virtual Front: How to 

uphold Freedom, Truth and Peace?  เม่�อวันทัี� 3 พัฤษ์ภัาคิม พั.ศ. 2565 การุเสวนา 

ออนไลน์ผ่านโปรุแกรุม ZOOM จิัดโดย โคิแฟคิปรุะเทัศไทัย รุ่วมกับุ สำนักงานกองทุันสนับุสนุน 

การุส่งเสริุมสขุภัาพั (สสส.) สภัาการุส่�อมวลชนแห่ังชาติ สมาคิมนกัขา่วนักหันงัสอ่พัมิพัแ์หัง่ปรุะเทัศไทัย 

สมาคิมผ้�ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) องคิ์การุกรุะจิายเสียงและแพัรุ่ภัาพัสาธารุณะแหั่งปรุะเทัศ 

ไทัย สถานีโทัรุทััศน์ ThaiPBS สภัาองค์ิกรุของผ้�บุรุิโภัคิ (สอบุ.) ม้ลนิธิฟรุีดรุิช เนามัน WISESIGHT 

Centre for Humanitarian Dialogue (HD) และสถาบุัน Change Fusion
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สิทัธิดิจิำทััลี่กัิบักิ�ร
คำุ้มิคำรองข่้อมูิลี่ส่วนำตัว 
ภู�ยใต้ PDPA

#22

พัระร�ช้บััญญัติคำุ้มิคำรองข่้อมูิลี่ส่วนำบุัคำคำลี่ พั.ศ. 2562 ห้ร่อ
กิฎห้มิ�ย PDPA เป็นำกิฎห้มิ�ยให้มิ่ท่ั�มิ่คำว�มิซึ่ับัซึ่้อนำ ในำโอกิ�สท่ั� 
กิฎห้มิ�ยมิ่ผู้ลี่บัังคัำบัใช้้คำรบั 30 วันำ จ่ำงเปิดพ่ั�นำท่ั�เพ่ั�อส�นำเสวนำ� 
ระดมิมุิมิมิองเก่ิ�ยวกัิบัป้ญห้� แลี่ะข้่อคิำดเห้น็ำ เพ่ั�อนำำ�ไปสู่ข้่อเสนำอ
แนำะเช้งินำโยบั�ยต่อผูู้เ้ก่ิ�ยวข่้อง 

นำอกิจำ�กินำ่� ประเด็นำ พั.ร.บั. คำุ้มิคำรองข้่อมูิลี่ส่วนำบุัคำคำลี่กัิบัสิทัธิ
ดิจิำทััลี่เป็นำเร่�องให้มิ่ ซึ่่�งอ�จำไมิ่มิ่คำำ�ตอบัสำ�เรจ็ำรูป แต่เป็นำเร่�องท่ั�
ต้องห้�จุำดสมิดลุี่ ระห้ว่�งกิ�รปกิป้องคำุม้ิคำรองสิทัธิส่วนำบุัคำคำลี่แลี่ะ
กิ�รให้้สิทัธิเสรภู่�พัท่ั�จำะใช้้ห้รอ่นำำ�เสนำอข้่อมูิลี่ข่่�วส�ร โดยภู�พั
รวมิในำยุคำดิจิำทััลี่ เป็นำคำว�มิท้ั�ทั�ยข่องทักุิประเทัศ อย�่งไรก็ิต�มิ 
กิ�รพูัดคำุยแลี่กิเปล่ี่�ยนำจำะทัำ�ให้้เกิิดคำว�มิเข่้�ใจำ แลี่ะส�มิ�รถึ
ส่�อส�รได้อย�่งมิป่ระสิทัธิภู�พัมิ�กิข่่�นำ 
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นำำ�ประเด็นำ: ผู้ลี่กิ�รวิเคำร�ะห้ส่์�อสังคำมิออนำไลี่นำ ์
ประเด็นำ พั.ร.บั.คำุ้มิคำรองข่้อมูิลี่ส่วนำบุัคำคำลี่

นายกล�า ตั�งสุวรุรุณ ปรุะธานเจิ�าหัน�าทัี�บุรุหิัารุ (CEO) บุรุษิ์ทัั ไวซ์ไซทั ์(ปรุะเทัศไทัย) นำเสันอผู้ล 

วเิครืาะห์สืั�อสังัคมออนไลน์ ในปรืะเด็นที่่�เก่ิ�ยวกัิบั พ.รื.บั. คุม้ครืองข้ึ้อมลูสัว่นบัคุคล โดยรืวบัรืวมข้ึ้อมลูรืะหว่าง

วันที่่� 1 พฤษภาคม - 20 มิถูุนายน พ.ศ.2565 ด้วยโปรืแกิรืม Zocial Eye ซ้ึ่�งพัฒนาข้ึ้�น เพื�อรืวบัรืวมข้ึ้อมูล 

กิารืพูดคุยหรืือกิรืะแสัที่่�เกิิดขึ้้�นบันโลกิออนไลน์ สัำหรัืบัให้ลูกิค้าหรืือปรืะชาชนเข้ึ้าใจบัริืบัที่ขึ้องสัังคมในช่วง

เวลาหน้�งๆ โดยหัวขึ้้อน่�สัามารืถูเกิ็บัขึ้้อความที่่�โพสัตั์ผู้่านสัื�อสัังคมออนไลน์ได้ปรืะมาณ 14,000 ขึ้้อความ

พบัว่า กิารืพูดคุยปรืะเด็น พ.รื.บั.คุ้มครืองขึ้้อมูลสั่วนบัุคคล พ.ศ.2562 หรืือกิฎหมาย PDPA เรืิ�ม 

พบัในวันที่่� 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นตั้นมา เพรืาะตัอนนั�นเป็นท่ี่�แน่นอนแล้ว ว่าจะไม่ม่กิารืเลื�อน

กิำหนดกิารืบัังคับัใช้กิฎหมายออกิไปอ่กิ จากินั�นวันท่ี่� 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 หรืือรืาว 1 สััปดาห์ก่ิอนถู้ง

วันกิฎหมายม่ผู้ลบัังคับัใช้ เพจตั่าง ๆ เรืิ�มให้ขึ้้อมูลความรืู้เกิ่�ยวกิับักิฎหมาย PDPA 

วันที่่� 1 มิถูุนายน พ.ศ.2565 ซึ่้�งเป็นวันแรืกิที่่�กิฎหมายม่ผู้ลบัังคับัใช้ จะเห็นท่ี่าที่่ขึ้ององค์กิรืตั่าง ๆ 

ในกิารืปรัืบัตััวรัืบักิฎหมายมากิขึ้้�น และเริื�มม่กิรืณ่ตััวอย่าง เช่น กิรืณ่พลเมืองด่ไปถู่ายคลิปว่ด่โอชายหนุ่ม

ที่ำรื้ายรื่างกิายแฟนสัาว แล้วเผู้ยแพรื่ผู้่านโลกิออนไลน์ โดยสัรืุปนับัตัั�งแตั่วันที่่� 1 พฤษภาคม - 20 มิถูุนายน 

พ.ศ.2565 กิารืเตับิัโตัขึ้องกิรืะแสัความสันใจปรืะเดน็ พ.รื.บั.คุม้ครืองขึ้อ้มลูสัว่นบัคุคล เพิ�มสังูขึ้้�นรือ้ยละ 90 

ช่องที่างในกิารืสัื�อสัารืปรืะเด็นกิฎหมาย PDPA พบัว่า เฟซึ่บัุ�กิและที่วิตัเตัอร์ืเป็น 2 แพลตัฟอร์ืม 

ที่่�ครืองสััดสั่วนรืวมกิันถู้งรื้อยละ 80 ท่ี่�ผูู้้คนเลือกิใช้ในกิารืสัื�อสัารืเรืื�องน่� โดยบุัคคลทัี่�งท่ี่�เป็นคนม่ชื�อเสั่ยง 

ในสัังคมและคนธิรืรืมดาที่ั�วไป ครืองสััดสั่วนกิารืพูดถู้งกิฎหมาย PDPA รืวมกัินท่ี่�รื้อยละ 75 ขึ้ณะท่ี่� 

รืะดบััองคก์ิรือยูท่ี่่�รือ้ยละ 25 สัว่นความคดิเหน็ตัอ่กิฎหมายกิม็ท่ี่ั�งเชงิบัวกิ ที่่�มองวา่กิฎหมายชว่ยคุม้ครืองสัทิี่ธิิ

สั่วนบุัคคล และเชิงลบั เช่น ที่ำให้ผูู้้ปรืะกิอบักิารืบัังคับัยินยอมให้เก็ิบัข้ึ้อมูลก่ิอนแล้วค่อยไปยกิเลิกิภายหลัง 

หรืือสั่งผู้ลกิรืะที่บัตั่อพลเมืองด่ เป็นตั้น 

ความคาดหวังขึ้องปรืะชาชนต่ัอภาคส่ัวนต่ัางๆ ในปรืะเด็นกิฎหมาย PDPA หากิเป็นสัื�อมวลชน 

ปรืะชาชนคาดหวังให้สืั�อผู้ลิตัเนื�อหาให้ความรู้ื เพื�อสัร้ืางความเขึ้้าใจมากิขึ้้�น เพรืาะม่เรืื�องที่่�ผูู้้คนเขึ้้าใจผู้ิด 

จำนวนมากิ ในขึ้ณะที่่�องค์กิรืภาคเอกิชน ปรืะชาชนคาดหวังให้ทีุ่กิองค์กิรืปฏิิบััติัตัามกิฎหมาย PDPA เพรืาะ 

ภาคเอกิชนเป็นองค์กิรืที่่�มโ่อกิาสัละเมิดกิฎหมายน่�มากิที่่�สัดุ ปรืะชาชนตัื�นตัวัเรืื�องกิฎหมาย PDPA มก่ิารืตัื�นรืู ้

แตั่อาจจะไม่ได้รืู้อย่างถููกิต้ัอง ปรืะชาชนบัางสั่วนยังเกิิดความเขึ้้าใจผู้ิด และบัางคำถูามที่่�สังสััย ยังไม่ได้

รืับัคำตัอบั องค์กิรืท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องสัามารืถูสัร้ืางกิารืตัรืะหนักิรู้ืในเรืื�องน่�ได้ แต่ัยังตัอบัข้ึ้อสังสััยเรืื�องกิฎหมาย 

PDPA ค่อนขึ้้างน้อย จ้งเป็นห่วงว่า ปรืะเด็นที่่�สัังคมสังสััย จำเป็นตั้องช่�แจงให้กิรืะจ่างโดยเรื็ว เพื�อไม่ให้เกิิด

ความเขึ้้าใจผู้ิดลุกิลามบัานปลาย 

กล�า เสันอว่า ควรืสัรืา้งความตัรืะหนกัิรืู ้(Awareness) ให้มากิกิวา่น่� เพื�ออธิบิัายปรืะเด็นที่่�ปรืะชาชน 

สังสัยั ทัี่�งน่� สืั�อมวลชนถูกูิคาดหวงัให้เปน็แหลง่ความรู้ื เพรืาะปรืะชาชนยงัหวงัพ้�งบัที่บัาที่สัื�อในกิารืเรืย่นรืูเ้รืื�อง

รืาวตั่างๆ รืวมถู้งกิารืไขึ้ขึ้้อขึ้้องใจ หรืือแกิ้สัิ�งที่่�เขึ้้าใจผู้ิด

สิทัธิดิจิำทััลี่ กัิบั กิ�รคำุ้มิคำรองข่้อมูิลี่ส่วนำตัว 
ภู�ยใต้ PDPA

ปรุะชาชนต่�นตัวต่อกฎหัมาย PDPA หัรุ่อพัรุะรุาชบัุญญัติคิุ�มคิรุองข�อม้ลส่วนบุุคิคิล พั.ศ.2562 

มีคิวามกรุะต่อรุ่อรุ�นทัี�จิะพั้ดถ้ง แต่มีคิวามสับุสน และอาจิรุ้�อย่างไม่ถ้กต�อง ปรุะชาชนบุางส่วนยังเข�าใจิ

ผิด และคิำถามทัี�สงสัยยังไม่ได�รุับุคิำตอบุ 

การุเสวนานี� เป็นการุศ้กษ์ากฎหัมายด�วยมุมมองการุปกป้องคิุ�มคิรุองผ้�บุรุิโภัคิ ซ้�งก็ค่ิอปรุะชาชน 

ทัั�วไป ทัั�งในมิติคิวามรุ้� คิวามเข�าใจิชัดเจิน และตัวอย่างรุ้ปธรุรุม ถ้งแม�จิะพับุจุิดอ่อนของกฎหัมายนี� 

อย้บุ่�าง อย่างเช่น เข�าใจิยาก ต�องตีคิวาม หัรุอ่มีข�อสังเกตทัี�นา่ห่ัวงใยในบุางมาตรุา แต่ในภัาพัรุวมถอ่ว่า

เป็นกฎหัมายทัี�มีคิวามสำคิัญ และจิำเป็นต่อสังคิมในป้จิจิุบุัน

กิ�รบัังคัำบัใช้ก้ิฎห้มิ�ยเบั่�องต้นำ จำะไมิเ่ข่้มิข่้นำ ต้องดทู่ั�เจำตนำ�เป็นำห้ลัี่กิ

ดรุ.นพั.นวนรุรุน ธรีุะอัมพัรุพันัธุ ์อาจิารุย์คิณะแพัทัยศาสตร์ุ โรุงพัยาบุาลรุามาธิบุดี มหัาวิทัยาลัย

มหัิดล ในฐานะกรุรุมการุผ้�ทัรุงคิุณวุฒิในคิณะกรุรุมการุคิุ�มคิรุองข�อม้ลส่วนบุุคิคิล กิล่าวอธิิบัายว่า 

พ.รื.บั.คุ้มครืองขึ้้อมูลส่ัวนบัุคคล พ.ศ.2562 ควรืม่ผู้ลบัังคับัใช้ในวันที่่� 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563 แตั่ด้วย

สัถูานกิารืณ์โรืครืะบัาดโควิด-19 และขึ้้อจำกิัดอื�น ๆ รืัฐบัาลจ้งปรืะกิาศเลื�อนกิารืบัังคับัใช้ 

อย่างไรืกิ็ตัาม ในช่วงเวลา 2 ปีที่่�ผู่้านมา ควรืเป็นเวลาที่ำความเขึ้้าใจเนื�อหา สัรื้างความตัรืะหนักิใน 

กิฎหมาย และจัดตัั�งสัำนกัิงานคณะกิรืรืมกิารืคุม้ครืองข้ึ้อมลูสัว่นบัคุคล แตัไ่มม่ก่ิารืดำเนินกิารืใด ๆ เลยกิรืะที่ั�ง 

ปัจจุบััน กิฎหมายฉีบัับัน่�ให้ สัำนักิงานปลัดกิรืะที่รืวงดิจิที่ัลเพื�อเศรืษฐกิิจและสัังคม (ด่อ่เอสั) ที่ำหน้าที่่�ไป

พลางกิ่อน 

กิล้ี่� ตั�งสุวรรณ 
ประธิานเจั�าหัน�าทีุ�บีรหิัาร (CEO) บีรษัิัทุ ไวซีไ์ซีท์ุ (ประเทุศไทุย)
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กิรืะบัวนกิารืจัดตัั�งสัำนักิงานคณะกิรืรืมกิารืคุ้มครืองข้ึ้อมูลสั่วนบัุคคล จำเป็นตั้องม่กิารืแต่ังตัั�งคณะ

กิรืรืมกิารืกิำกัิบัสัำนักิงานฯ มก่ิารืปรืะชุมเพื�อออกิกิฎรืะเบัย่บั หรือืปรืะกิาศต่ัาง ๆ ที่่�เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบักิารืบัริืหารื

องค์กิรื ขึ้ณะเด่ยวกิัน ในกิฎหมายยังม่ความซึ่ับัซึ่้อน ด้วยกิารืรืะบัุให้ม่คณะกิรืรืมกิารืหลายชุด อาที่ิ คณะ

กิรืรืมกิารืคุม้ครืองขึ้อ้มลูสัว่นบัคุคล เปน็คณะกิรืรืมกิารืเชงินโยบัาย ที่ำหนา้ที่่�ออกิรืะเบ่ัยบัและวนิจิฉียัตัค่วาม 

คณะกิรืรืมกิารืกิำกิับัสัำนักิงาน ม่หน้าที่่�กิำหนดกิฎรืะเบั่ยบัขึ้ององค์กิรื และคณะกิรืรืมกิารืผูู้้เช่�ยวชาญ 

ที่ำหน้าที่่�พิจารืณาขึ้้อรื้องเรื่ยน

ขึ้ณะเด่ยวกัิน สัำนักิงานปลัดกิรืะที่รืวงด่อ่เอสั ซ้ึ่�งที่ำหน้าที่่�สัำนักิงานคณะกิรืรืมกิารืคุ้มครืองข้ึ้อมูล

สั่วนบุัคคลแที่นไปก่ิอน ตั้องออกิกิฎหมายลำดับัรือง (กิฎหมายลูกิ) ซ้ึ่�งปัจจุบััน คณะกิรืรืมกิารืฯ ได้ตัั�งคณะ

อนุกิรืรืมกิารืเพื�อกิลั�นกิรืองรื่างกิฎหมายดังกิล่าว ซึ่้�งที่างสัำนักิงานได้เตัรื่ยมรื่างไว้ให้ ม่กิารืปรืะชุมกิันแที่บั

ทีุ่กิสััปดาห์ตัั�งแตั่เดือนม่นาคม พ.ศ.2565 และอยากิให้ปรืะชาชนเขึ้้าใจว่า เหตัุที่่�ตั้องใช้เวลานาน เพรืาะกิารื

พิจารืณากิฎหมายตั้องที่ำอย่างรือบัคอบั 

สัว่นปรืะเด็นที่่�มเ่สัย่งเรืย่กิรือ้งให้เลื�อนกิารืบังัคบััใช ้พ.รื.บั.คุม้ครืองข้ึ้อมูลส่ัวนบัคุคล พ.ศ.2562 ออกิไป 

อ่กิ 1 ปีนั�น คณะกิรืรืมกิารืฯ ม่ที่ั�งขึ้้อถูกิเถู่ยง และกิารืรืับัฟังความคิดเห็นจากิทีุ่กิฝ่่าย ที่ั�งฝ่่ายที่่�มองว่ายัง

ไม่ใช่เวลาที่่�เหมาะสัม เพรืาะกิิจกิารืต่ัาง ๆ เพิ�งเรืิ�มฟื�นตััวจากิโควิด-19 อ่กิที่ั�งยังไม่ม่กิฎหมายลูกิ จ้งอาจยัง

ไม่ม่ความพร้ือม และอ่กิฝ่่ายที่่�เกิรืงว่า หากิเลื�อนออกิไป กิ็จะที่ำให้ไม่ม่กิฎหมายมาปกิป้องข้ึ้อมูลส่ัวนบุัคคล

จากิกิารืถููกิละเมิด 

ดรุ.นพั.นวนรุรุน สัรืปุวา่ คณะกิรืรืมกิารืฯ ตักิลงกินัวา่ เบัื�องต้ันกิารืบังัคับัใชก้ิฎหมายจะยังไม่เขึ้ม้ขึ้น้ 

ตั้องขึ้อที่ำความเขึ้้าใจว่าจะพิจารืณาตัามเหตุัและผู้ลตัามขึ้้อจำกัิดตั่าง ๆ หากิม่กิรืณ่ แล้วพบัว่าไม่ม่เจตันา

แบับัที่่�เรืาเข้ึ้าใจได้ กิารืบัังคับัใช้อาจจะเป็นกิารืตัักิเตืัอน หรืือกิารืสัั�งให้แกิ้ไขึ้ให้ถููกิต้ัอง มากิกิว่าจะไปลงโที่ษ

ปรืับั-จับั

ดร.นำพั.นำวนำรรนำ ธ่ระอัมิพัรพัันำธุ์ 
อาจัารย์ค์ณะแพัทุยศาสตร ์โรงพัยาบีาลรามีาธิิบีดี มีหัาวิทุยาลัยมีหัดิล 
ในฐานะกรรมีการผู้้�ทุรงค์ุณวุฒิในค์ณะกรรมีการค์ุ�มีค์รองข่�อม้ีล
ส่วนบุีค์ค์ล

อ. ฐิติรตันำ ์ทิัพัยสั์มิฤทัธิ�กิุลี่  
อาจัารย์ค์ณะนิติศาสตร ์มีหัาวิทุยาลัยธิรรมีศาสตร ์

องค์ำกิรบัังคัำบัใช้ก้ิฎห้มิ�ย ต้องเนำน้ำกิ�รให้ค้ำว�มิรู ้สร�้งคำว�มิเข่้�ใจำ 

อาจิารุยฐ์ติริุตัน ์ทัพิัยส์มัฤทัธิ�กลุ อาจิารุยค์ิณะนติศิาสตรุ ์มหัาวทิัยาลยัธรุรุมศาสตรุ ์ใหค้วามเห็นวา่ 

เหตัุที่่�ปรืะชาชนเกิิดความสัับัสัน หรืือเข้ึ้าใจผิู้ดในกิารืบัังคับัใช้กิฎหมาย PDPA เพรืาะความซัึ่บัซ้ึ่อน 

ขึ้องกิฎหมาย และ กิารืบังัคบััใชก้ิบััที่กุิภาคสัว่น ซ้ึ่�งแตัล่ะภาคสัว่นใชข้ึ้อ้มลูคนละรืะดบัั คนละรืปูแบับั แต่ัตัอ้ง 

ถููกิบัังคับัให้อยู่ในกิฎเกิณฑ์์และหลักิกิารืเด่ยวกัิน กิฎหมายที่่�จะมากิำกัิบัทุี่กิสัิ�งทุี่กิอย่างขึ้นาดน่� ที่ำได้ 

ไม่ง่ายนักิ เนื�องจากิ 1. สังคิมไทัย ไม่ได�ใหั�คิวามสำคิัญกับุเรุ่�อง “คิวามเป็นส่วนตัว (Privacy)” มากนัก 

และไม่ได้คุ้นชินกิับักิารืเคารืพความเป็นสั่วนตััวขึ้องกิันและกิัน แตั่กิฎหมาย PDPA ที่่�ออกิมาน่� คาดหวัง 
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ว่าปรืะชาชนต้ัองเข้ึ้าใจกิฎหมาย และต้ัองปรัืบัเปล่�ยนพฤติักิรืรืมในกิารืปฏิิบััติัตั่อกัินด้วย 2. คิวามไม่

มั�นใจิของปรุะชาชนต่อการุบัุงคิับุใช�กฎหัมาย ซ้ึ่�งไม่ใช่เฉีพาะ PDPA แต่ัเป็นภาพรืวมว่าด้วยหลักินิตัิรืัฐ- 

นิตัิธิรืรืมในบ้ัานเมือง เพรืาะม่ตััวอย่างที่ั�งกิารืกิลั�นแกิล้ง หรืือกิารืลงโที่ษที่่�ไม่ได้สััดส่ัวน และ 3. การุอธิบุาย

กฎหัมายแบุบุ “ข่้ใหั�กลัว” หมายถู้งกิารือธิิบัายโดยเน้นว่าหากิฝ่่าฝื่นจะต้ัองเจอบัที่ลงโที่ษอย่างไรืบ้ัาง 

ซึ่้�งเป็นความเคยชินขึ้องสัังคมไที่ยที่่�เตัิบัโตัมากิับักิารืใช้อำนาจ ดังนั�น เมื�อม่กิฎหมายใหม่ ๆ ออกิ สัิ�งที่่�

ปรืะชาชนตัรืะหนักิคือ ที่ำอย่างไรืไม่ให้ถููกิลงโที่ษ แที่นที่่�จะคิดว่ากิฎหมายใหม่สัามารืถูสัรื้างโอกิาสัใหม่ ๆ 

กิับัตััวเรืาได้อย่างไรืบั้าง 

ขึ้้อด่ขึ้องกิฎหมายฉีบัับัน่� คือ กิารืบัังคับัใช้กัิบัทุี่กิหน่วยงาน ทัี่�งภาครัืฐและเอกิชน อย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัิน 

มต่ัวัอยา่งในหลายปรืะเที่ศ ที่่�หนว่ยงานรืฐัสัามารืถูใชข้ึ้อ้มลูสัว่นบัคุคลใหเ้กิดิปรืะโยชนไ์ด ้ไปพรือ้ม ๆ กิบัักิารื 

คุ้มครืองขึ้้อมูลสั่วนบัุคคล แนวปฏิิบััตัิน่� จะสั่งผู้ลตั่อหน่วยงานท่ี่�ที่ำงานกิับัภาครืัฐด้วย นอกิจากิน่� องค์กิรื

บังัคบััใช ้ตัอ้งคอ่ย ๆ รืวบัรืวม และพฒันาองคค์วามรืูข้ึ้องสังัคมเกิ่�ยวกิบัั PDPA ในแบับัไมใ่ชก่ิารืช่�ผู้ดิ-ถูกูิ แตั่

เป็นกิารืให้แนวที่างว่าควรืจะพัฒนาไปที่ิศที่างไหน เพรืาะจะม่กิฎหมายลักิษณะเด่ยวกิันเพิ�มมากิขึ้้�นเรืื�อย ๆ

อาจิารุย์ฐิติรุัตน์ ม่ขึ้้อเสันอว่าหน่วยงานภาครัืฐต้ัองที่ำตััวให้เป็นตััวอย่างก่ิอน เพื�อให้ปรืะชาชนและ

เอกิชนเชื�อว่ากิารืที่ำตัาม PDPA นั�น สัามารืถูใช้ข้ึ้อมูลอย่างสับัายใจและปลอดภัย ถู้าหน่วยงานภาครืัฐท่ี่� 

ตัอ้งใชข้ึ้อ้มลูอยา่งเขึ้ม้ขึ้น้ ยงัไมส่ัามารืถูบัอกิวา่จะคุม้ครืองขึ้อ้มลูสัว่นบัคุคลไดอ้ยา่งไรื หรือืกิารือธิบิัายวา่เพรืาะ

เหตัุอะไรืถู้งยกิเว้นให้กิับัหน่วยงานรืัฐนั�นๆ ไม่ได้ ความเชื�อมั�นในกิฎหมายน่�จะน้อยลงไปเรืื�อย ๆ

รวบัรวมิประเด็นำป้ญห้�จำ�กิกิ�รข่ับัเคำล่ี่�อนำกิฎห้มิ�ย 
เพ่ั�อเป็นำแนำวทั�งกิ�รปรบััปรงุ

ดรุ.อุดมธิปก ไพัรุเกษ์ตรุ ผ้�ก่อตั�งส่�อ PDPA Thailand / CEO บุรุิษ์ัทั ดิจิิทััล บุิสิเนส คิอนซัลท์ั 

จิำกัด / CEO สถาบัุนพััฒนาและทัดสอบุทัักษ์ะดิจิิทััล DDTI ตัั�งขึ้้อสัังเกิตัว่า ในมุมขึ้องปรืะชาชนนั�น 

ปรืะชาชนยังไม่ได้รืับัความรืู้ด้านกิารืใช้สัิที่ธิิตัาม พ.รื.บั.คุ้มครืองข้ึ้อมูลส่ัวนบุัคคล พ.ศ. 2562 ทัี่�งกิารืเขึ้้าถู้ง 

และกิารืร้ืองเรื่ยน โดยหากิ สัำนักิงานคณะกิรืรืมกิารืคุ้มครืองข้ึ้อมูลส่ัวนบุัคคล ไม่ม่กิลไกิรืองรัืบั และ

ปรืะชาชนไม่สัามารืถูใช้สัิที่ธิิได้ เนื�องจากิไม่ม่ช่องที่างหรืือวิธิ่กิารื ที่้ายที่่�สัุดกิฎหมายฉีบัับัน่�กิ็จะถููกิลืม

อก่ิด้านหน้�ง ในมุมขึ้องผูู้้ปรืะกิอบักิารื แม้กิฎหมายบัังคับัใช ้บัที่ลงโที่ษและกิลไกิต่ัาง ๆ กิย็งัไมช่ดัเจน 

อ่กิที่ั�งยังไม่ม่คณะกิรืรืมกิารืผูู้้เช่�ยวชาญ ซ้ึ่�งสัำคัญมากิ ดังนั�น ตั่อไปจะออกิกิฎหมายลูกิว่าด้วยมาตัรืกิารืและ

โที่ษที่างปกิครือง กิ็ไม่ม่ปรืะโยชน์ใด ๆ ตัรืาบัใดท่ี่�ยังไม่ม่คณะกิรืรืมกิารืผูู้้เช่�ยวชาญ อน้�ง ท่ี่�ผู้่านมาด้วยความ

เขึ้้าใจผู้ิดขึ้องภาคธิุรืกิิจ ที่ำให้ภาคธิุรืกิิจม่ความพยายามตั่าง ๆ อย่างเช่น กิารืขึ้อเลื�อนกิารืบัังคับัใช้กิฎหมาย 

PDPA ออกิไปอ่กิ กิารืขึ้อให้งดเว้นโที่ษที่างอาญาไว้ก่ิอน ไปจนถู้งกิารืหาที่างเข้ึ้าไปม่ส่ัวนร่ืวมในกิลไกิคณะ 

กิรืรืมกิารื 

ปรืะชาชนเข้ึ้าใจเรืื�องกิฎหมาย แต่ัยงัเข้ึ้าใจไม่ถูกูิต้ัอง หมายความว่า เข้ึ้าใจไม่ผู้ดิว่ากิฎหมายน่� ลดิรือน

สัิที่ธิิเขึ้า แต่ัยังเขึ้้าใจไม่ถููกิว่า กิฎหมายน่� ที่ำให้สัิที่ธิิขึ้องเขึ้าช่วยเขึ้าได้อย่างไรื ไม่ใช่แค่สัิที่ธิิที่่�ได้รืับักิารืแจ้ง 

แตั่สิัที่ธิิในแง่ขึ้องกิารืเขึ้้าถู้ง และกิารืรื้องเรื่ยน ซึ่้�งเป็นเรืื�องสัำคัญ ซึ่้�งตั้องรือที่างสัำนักิงานฯ ว่าเตัรื่ยม

กิรืะบัวนกิารืน่�ไวอ้ยา่งไรื เพรืาะว่าถูา้ยังไม่เตัรืย่มกิรืะบัวนกิารื ปรืะชาชนก็ิยงัไมส่ัามารืถูใช้สัทิี่ธิไิด้ เพรืาะไม่ม่

ช่องที่าง และไม่ม่เครืื�องมือ/วิธิ่กิารืในกิารืใช้สัิที่ธิิ 

นอกิจากิน่� กิารืให้ผูู้้ปรืะกิอบักิิจกิารืแตั่ละวิชาช่พ แตั่ละธิุรืกิิจ สัามารืถูที่ำแนวปฏิิบััตัิเองได้ คิดว่า

จำเป็นอย่างยิ�ง เพรืาะไม่ม่ใครืรืู้ PDPA ครือบัคลุมที่ั�งหมด แตั่ขึ้้อกัิงวล คือกิารืออกิแนวปฏิิบััตัิกิันเองขึ้อง 

ผูู้้ปรืะกิอบักิิจกิารืนั�น ผู้ลปรืะโยชน์จะตักิอยู่ที่่�ใครื ผูู้้ปรืะกิอบักิิจกิารืหรืือปรืะชาชน

ดรุ.อุดมธิปก เสันอว่า แม้จะไม่ม่ความพรื้อมในกิารืบัังคับัใช้กิฎหมายฉีบัับัน่� เพรืาะกิำลังคนและ 

งบัปรืะมาณที่่�สัำนักิงานฯ ม่อยู่ แตั่สัำนักิงานฯ ควรืแสัวงหาความรื่วมมือกิับัองค์กิรืตั่าง ๆ เพื�อสัรื้าง

กิรืะบัวนกิารืให้ความรืู้ ความเขึ้้าใจกิับัภาคปรืะชาชน และรืวบัรืวมปรืะเด็นปัญหากิารืขึ้ับัเคลื�อนกิฎหมาย

ฉีบัับัน่� รืวมถู้งขึ้้อควรืปรัืบัปรืุง ขึ้้อจำกิัดกิารืบัังคับัใช้ ขึ้ั�นตัอนกิารืรื้องเรื่ยน ฯลฯ เพื�อใช้ปรืะโยชน์กิฎหมาย 

และเป็นแนวที่างสัำหรืับักิารืปรืับัปรืุงให้เหมาะสัมยิ�งขึ้้�นในอนาคตั

ต้องกิ�รรกัิษ์�สมิดลุี่ระห้ว่�งกิ�รใช้ป้ระโยช้นำข์่้อมูิลี่ 
กัิบักิ�รคำุ้มิคำรองสิทัธิส่วนำบุัคำคำลี่

ดรุ.สลลิธรุ ทัองมสีขุ อาจิารุย์คิณะนติศิาสตรุ ์จิฬุาลงกรุณม์หัาวทิัยาลยั อธิบิัายวา่ เจตันารืมณข์ึ้อง

กิฎหมาย PDPA คอืตัอ้งกิารืรัืกิษาสัมดุลรืะหว่างกิารืใช้ปรืะโยชน์ขึ้อ้มลู กิบัักิารืคุม้ครืองสิัที่ธิิความเป็นสัว่นตัวั 

ไมใ่หถู้กูิละเมดิมากิจนเกินิไป ขึ้ณะเดย่วกินั ปรืะเดน็โที่ษที่างอาญา จรืงิ ๆ แลว้ไมใ่ชเ่รืื�องงา่ยที่่�จะถูกูิลงโที่ษ

ที่างอาญาจากิกิฎหมายน่� เพรืาะม่เพ่ยงไม่กิ่�เรืื�องเท่ี่านั�นที่่�เข้ึ้าข่ึ้าย เช่น ขึ้้อมูลปรืะเภที่ที่่�ม่ความอ่อนไหว ซ้ึ่�ง

หากิหลุดรืั�วออกิไปอาจที่ำให้บัุคคลถููกิดูหมิ�นเกิล่ยดชัง 

ขึ้ณะท่ี่�ปรืะเด็นความสันใจขึ้องภาคธิุรืกิิจ จากิปรืะสับักิารืณ์ที่่�ไปช่วยงานสัถูาบัันวิจัยเพื�อกิารืพัฒนา 

ปรืะเที่ศไที่ย (TDRI) ที่ำคู่มือสัำหรืับัธิุรืกิิจขึ้นสั่งในกิารืปฎิบััตัิตัามกิฎหมาย PDPA เมื�อปี พ.ศ. 2564 พบัว่า 

กิิจกิารืขึ้นาดใหญ่และขึ้นาดกิลาง ผูู้้ปรืะกิอบักิารืจะตัื�นตััวมากิ เพรืาะหวั�งเกิรืงบัที่ลงโที่ษ เช่น ตัั�งคณะ

ที่ำงานดา้นกิารืคุม้ครืองขึ้อ้มลูสัว่นบัคุคลขึ้้�นมาภายในองคก์ิรื จดัอบัรืมสัรืา้งความตัรืะหนกัิรืูเ้กิ่�ยวกิบัักิฎหมาย 

ดร.อุดมิธิปกิ ไพัรเกิษ์ตร
ผู้้�ก่อตั�งส่�อ PDPA Thailand / CEO บีรษัิัทุ ดิจิัทัุล บิีสิเนส ค์อนซีลัท์ุ จัำากัด 
/ CEO สถาบัีนพััฒนาและทุดสอบีทัุกษัะดิจิัทัุล DDTI  
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PDPA ให้กิับัพนักิงานในองค์กิรื หรืือบัางองค์กิรืถู้งขึ้ั�นลงทุี่นส่ังพนักิงานไปฝึ่กิอบัรืมกัิบัหลักิสูัตัรืขึ้องต่ัาง 

ปรืะเที่ศ ม่กิารืสัำรืวจและปรืะมวลผู้ลว่า ในองค์กิรืม่กิารืจัดเกิ็บัข้ึ้อมูลอะไรืบ้ัาง หรืือขึ้้อมูลสั่วนบัุคคลถููกิ 

จัดเกิ็บัไว้ที่่�ใดบั้าง อ้างฐานปรืะมวลผู้ลใดบั้าง วางมาตัรืกิารืทัี่�งที่างเที่คนิคและกิารืบัรืิหารืองค์กิรื ตัลอดจน

พฒันาเวบ็ัไซึ่ตัส์ัำหรืบััเปิดเปน็ชอ่งที่างรือ้งเร่ืยน ซึ่้�งเปน็ความคบืัหนา้ที่่�ดม่ากิ แตัใ่นที่างกิลบัักินั ผูู้้ปรืะกิอบักิารื 

กิิจกิารืขึ้นาดเล็กิยังขึ้าดความเขึ้้าใจ เช่น เคยได้รืับัคำถูามว่ากิารืแจ้งกิับัความยินยอมตั่างกิันอย่างไรื หรืือม่ 

ผูู้้ที่่�เขึ้้าใจว่าตั้องขึ้อความยินยอมในทีุ่กิกิรืณ่ เป็นตั้น

ดรุ.สลิลธรุ ยังยกิตััวอย่างเรืื�องที่่�ม่ความกัิงวลกัินมากิคือ “ข้ึ้อมูลจากิกิล้องวงจรืปิด (CCTV)” นั�น 

ถู้าตัิดไว้ในบั้านตััวเองเป็นขึ้้อยกิเว้นขึ้องข้ึ้อมูลสั่วนบุัคคล แต่ัว่ากิรืณ่ขึ้องภาคขึ้นส่ัง ในส่ัวนขึ้องแท็ี่กิซึ่่�จะม่

กิฎหมายบัังคับัให้ที่ำ ซึ่้�งสัามารืถูเกิ็บัขึ้้อมูลได้โดยไม่ตั้องขึ้อความยินยอม และในสั่วนขึ้องสัถูาน่รืถูไฟฟ้าหรืือ

ที่างด่วน กิ็ตั้องดูฐานปรืะโยชน์อันชอบัธิรืรืม (Legitimate Interest) แต่ัก็ิม่ปรืะเด็นว่าจะแจ้งเจ้าขึ้องข้ึ้อมูล 

อย่างไรื แต่ัว่ากิารืแจ้งก็ิไม่เท่ี่ากัิบักิารืขึ้อความยินยอม อันน่�ก็ิเป็นคนละปรืะเด็น ไม่อย่างนั�นข้ึ้อมูลก็ิจะถููกิ 

เอาไปใช้ได้อย่างยากิลำบัากิ แล้วกิ็ม่ขึ้้อจำกิัดมากิ

นอกิจากิน่� หากิ พรืบั. ตัั�วร่ืวมออกิมา กิารืกิำหนดให้เอาข้ึ้อมูลไปใช้ได้เพื�อสัามารืถูอ้างฐานปรืะมวลผู้ล 

ซึ่้�งปกิติัถู้าม่กิารืเก็ิบัข้ึ้อมูลกิารืเดินที่างเพื�อท่ี่�จะคำนวณค่าโดยสัารื กิ็เป็นข้ึ้อยกิเว้นไม่ตั้องขึ้อความยินยอม 

แตั่ว่าจะม่กิารืคุ้มครืองขึ้้อมูลขึ้องผูู้้โดยสัารือย่างไรื แล้วเวลาเชื�อมโยงตั่อกิันรืะหว่าง 2 ผูู้้ปรืะกิอบักิารื 

ผูู้โ้ดยสัารืมสิ่ัที่ธิิ�ที่่�จะได้รืบััแจ้งอยูแ่ล้ว วา่ข้ึ้อมูลส่ัวนบุัคคลจะเอาไปใช้ที่ำอะไรืบ้ัาง และวัตัถุูปรืะสังค์ขึ้องกิารืที่่�

เอาข้ึ้อมูลไปใช้ คอื กิารืเอาไปคำนวณค่าโดยสัารืเท่ี่านั�น หรือืเอาไปให้รืฐักิำหนดนโยบัายต่ัางๆ ดว้ย ซ้ึ่�งก็ิเป็น

หนา้ที่่�ขึ้องผูู้ค้วบัคุมขึ้อ้มลูสัว่นบัคุคลในกิารืที่่�แจง้วา่จะเอาขึ้อ้มลูไปใชท้ี่ำอะไรื ที่ั�งน่� ที่ำไดเ้ฉีพาะวตััถุูปรืะสังค์

ที่่�ม่กิารืแจ้งไว้เที่่านั�น กิฎหมายกิำหนดไว้แล้ว ห้ามเอาไปใช้อย่างอื�นนอกิเหนือจากิที่่�ได้แจ้งไว้

ดร.สลิี่ลี่ธร ทัองมิสุ่ข่
อาจัารย์ค์ณะนิติศาสตร ์จุัฬาลงกรณ์มีหัาวิทุยาลัย

อ�ทิัตย ์สุรยิะวงศ์กิุลี่ 
ผู้้�ประสานงานเค์รอ่ข่่ายพัลเม่ีองเน็ต / อนุกรรมีการด�านการส่�อสาร 
โทุรค์มีนาค์มีและเทุค์โนโลยีสารสนเทุศ สภัาองค์์กรข่องผู้้�บีรโิภัค์ (สอบี.)

ห้นำว่ยง�นำบัังคัำบัใช้ม้ิอิ่สระ เพ่ัยงเท่ั�ท่ั�รฐัมินำตรอ่นำญุ�ตเท่ั�นำั�นำ

อาทัิตย์ สุรุิยะวงศ์กุล ผ้�ปรุะสานงานเคิรุ่อข่ายพัลเม่องเน็ต / อนุกรุรุมการุด�านการุส่�อสารุ 

โทัรุคิมนาคิมและเทัคิโนโลยีสารุสนเทัศ สภัาองค์ิกรุของผ้�บุริุโภัคิ (สอบุ.) เรื่ยกิร้ืองให้ปรืะชาชนร้ืองเรื่ยน 

ผู้า่นกิลไกิตัา่งๆ ที่่�ม ่หากิไมไ่ดรั้ืบัความเปน็ธิรืรืมหรืือถูกูิเอารืดัเอาเปร่ืยบั อยา่งเชน่ กิรืณส่ันิคา้และบัรืกิิารื กิ็ 

รื้องเร่ืยนไปที่่�สัำนักิงานคณะกิรืรืมกิารืคุ้มครืองผูู้้บัรืิโภค (สัคบั.) ซ้ึ่�งกิารืร้ืองเร่ืยนเป็นปรืะโยชน์ เพรืาะ 

ผูู้ป้รืะกิอบักิารืจะได้รัืบัที่รืาบัปญัหา และเป็นกิารืที่ดสัอบักิลไกิกิำกัิบัดแูล วา่มข้่ึ้อบักิพรือ่งตัอ้งปรืบััปรืงุหรือืไม่ 

ดงันั�น ตัอ้งกิารืเห็นภาพแบับัเดย่วกัินน่� ในช่องที่างกิารืใช้กิฎหมาย PDPA ที่ั�งน่� ไม่จำเป็นต้ัองรือให้สัำนักิงาน 

หรือืกิลไกิสัมบูัรืณ์ เพรืาะสัามารืถูค่อย ๆ พฒันาไปพร้ือม ๆ กินัได้ ถูา้มก่ิารืที่ดลองใช้งานก็ิจะเห็นข้ึ้อบักิพร่ือง

ได้เรื็ว และสัามารืถูแกิ้ไขึ้และพัฒนาตั่อได้เรื็วขึ้้�น 

กิฎหมาย PDPA ฉีบัับัน่� ที่ำให้คณะกิรืรืมกิารืที่ำงานลำบัากิ เนื�องจากิ ปัจจุบัันกิิจกิารืจำนวนมากิใน 

ชว่ติัปรืะจำวันต้ัองใช้ขึ้อ้มูลส่ัวนบุัคคล แต่ัคณะกิรืรืมกิารืที่่�มาเป็นผูู้้กิำกัิบัดูแลกิจิกิารืข้ึ้อมูลส่ัวนบุัคคล กิลบััเป็น

คณะกิรืรืมกิารืที่่�ไม่มใ่ครืที่ำงานเต็ัมเวลาเลย ซ้ึ่�งถูา้มก่ิารืแก้ิไขึ้กิฎหมาย กิค็วรืจะตัอ้งนำไปสัูก่ิารืเปล่�ยนแปลง

แกิไ้ขึ้ดว้ย เพื�อปรืะสัทิี่ธิภิาพขึ้องกิารืที่ำงาน นอกิจากิน่� แมว้า่คณะกิรืรืมกิารืคุม้ครืองขึ้อ้มลูสัว่นบัคุคลจะเปน็

อิสัรืะ แตั่เป็นอิสัรืะเพ่ยงเที่่าที่่�รืัฐมนตัรื่กิรืะที่รืวงดิจิที่ัลเพื�อเศรืษฐกิิจและสัังคม (ด่อ่) อนุญาตัเที่่านั�น 

อาทิัตย ์แสัดงความกิงัวลว่า ตัามมาตัรืา 4 วรืรืค 2 ที่่�เปดิชอ่งใหม้ก่ิารืออกิพรืะรืาชกิฤษฎก่ิา มาเพื�อ

ยกิเวน้กิารืบังัคบััใชก้ิฎหมายฉีบับััน่�ไดเ้ปน็รืายกิจิกิารืหรือืกิจิกิรืรืม ซึ่้�งผูู้ม้อ่ำนาจในกิารืออกิพรืะรืาชกิฤษฎก่ิา 

คือรัืฐมนตัรื่ว่ากิารืกิรืะที่รืวงดิจิที่ัลเพื�อเศรืษฐกิิจและสัังคม อ่กิที่ั�งกิารืออกิพรืะรืาชกิฤษฎ่กิายังไม่ตั้องรืับัฟัง

ความคิดเห็นจากิคณะกิรืรืมกิารืคุ้มครืองขึ้้อมูลสั่วนบัุคคลด้วย 

ดา้นหน้�งตัวักิฎหมายฉีบับััน่� รืะบัขุึ้อ้ยกิเว้นในกิารืบังัคับัใชก้ิฎหมายไวแ้ลว้ 6 ขึ้อ้ แตัอ่ก่ิดา้นหน้�งกิลบััให้
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อำนาจรืฐัมนตัรืส่ัามารืถูออกิขึ้อ้ยกิเวน้เพิ�มไดอ้ก่ิ ที่ำใหแ้มจ้ะบัอกิวา่คณะกิรืรืมกิารืคุม้ครืองขึ้อ้มลูสัว่นบัคุคล 

สัามารืถูที่ำงานได้อย่างเป็นอิสัรืะ แต่ัขึ้อบัเขึ้ตักิารืที่ำงานก็ิสัามารืถูถููกิบ่ับัให้แคบัลงเมื�อใดก็ิได้ ดว้ยอำนาจขึ้อง

รืัฐมนตัรื่ ในอนาคตักิฎหมายกิ็อาจไม่เหลือสัภาพที่่�สัามารืถูใช้งานได้อ่กิ 

อาทิัตย์ เสันอว่า กิรืณ่ขึ้อ้มลูสัว่นบัคุคลรืั�วไหล ตัอ้งมก่ิลไกิแจง้ให้เจา้ขึ้องขึ้อ้มลูที่รืาบั ตัามขึ้อบัขึ้า่ยขึ้อง

ขึ้อ้มูลวา่มค่วามเส่ั�ยงอะไรืบ้ัาง แล้วใหเ้จา้ขึ้องขึ้อ้มลูไปตัรืวจสัอบัขึ้อ้มลู หากิมผูู้่้รือ้งเรืย่นเรืื�องเดย่วกัินจำนวน

มากิ เข้ึ้าไปที่่�ชอ่งที่างรือ้งเรืย่นขึ้องหน่วยงานกิำกัิบัดูแล จนเกิดิความล่าชา้ในกิารืแกิไ้ขึ้ หน่วยงานกิำกัิบัดูแล

ตั้องเพิ�มช่องที่างพิเศษเพื�อจัดกิารืกัิบัปัญหาน่� อาจจะเป็นกิารืเพิ�มปรืะเภที่ เพื�อให้หน่วยงานธุิรืกิารืสัรุืปเรืื�อง

แล้วสั่งตั่อไปให้คณะกิรืรืมกิารืผูู้้เช่�ยวชาญตั่อไป

เรุียบุเรุียงจิากเวทัีสานเสวนานักคิิดดิจิิทััล Digital Thinkers Forum คิรุั�งทีั� 22 PDPA and 

Digital Rights สทิธดิิจทัิล กบัการิค่ม้คริองข้่อมลูส่วนตััว ภายใต้ั PDPA เม่�อวนัทีั� 30 มถินุายน พั.ศ. 2565 

การุเสวนาออนไลนผ์า่นโปรุแกรุม ZOOM จิดัโดย โคิแฟคิปรุะเทัศไทัย รุว่มกบัุสำนกังานกองทันุสนบัุสนนุ 
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