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        ในป�จจุบัน ในแต่ละนาทีมีข่าวสารที�เกิดขึ�นจํานวนมาก ซึ�งต่างกับอดีตเมื�อหลายสิบ
ป�ก่อนอย่างสิ�นเชิงโดยเฉพาะเยาวชนที�เกิดมาในยุคของเทคโนโลยีและโตมากับการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายช่องทางและรวดเร็วมากกวา่ในอดีต เช่น จากสื�อสังคม
ออนไลน์ เวบ็ไซต์ แอพพลิเคชั�น ฯลฯ ข้อมูลข่าวสารที�ได้รับนั�นมาจากหลายแหล่งที�มาทั�ง
จากแหล่งที�เชื�อถือได้และไม่น่าเชื�อถือผู้รับข่าวสารจํานวนมากอาจไม่สามารถว �เคราะห์และ
การกลั�นกรองข่าวสารที�ได้รับว่าจร �งหร �อปลอมทําให้หลงเชื�อและตกเป�นเหยื�อของมิจฉาชีพ
รวมทั�งอาจมีส่วนร่วมในการสร้างความเสียหายให้มากขึ�นกวา่เดิม โดยแชร์ข่าวเท็จหร �อแบ่ง
ป�นข้อมูลเท็จที�ได้รับ 

        การแชร์ข้อมูลเท็จที�ได้รับมานั�น สร้างความเสียหายและผลกระทบทางตรงหร �อทาง
อ้อมเกิดขึ�นต่อตัวบุคคลผู้แชร์ข้อมูล หร �อผู้ที�ถูกกล่าวถึง ทําให้ความน่าเชื�อถือของตนเองลด
ลง รวมทั�งเสี�ยงต่อการทําผิดกฎหมายส่งผลให้ถูกฟ�องร้องดําเนินคดีและเสียค่าปรับต่าง ๆ
หร �อกระจายข้อมูลที�ไม่น่าเชื�อถือ ส่งผลให้ผู้อื�นหลงกรอกข้อมูลหร �อเป�นเหยื�อจากลิงก์หร �อ
ข่าวที�เราแชร์

        ดังนั�นเยาวชนรุ่นใหม่จึงควรมีทักษะในการรู้เท่าทันข่าว มีว �จารณญาณแยกแยะได้วา่
ข่าวใดเป�นข่าวปลอม มีทักษะในการว �เคราะห์และตรวจสอบเพื�อที�จะได้ข้อมูลที�ถูกต้องในการ
แสดงความคิดเห็น รู้จักประเมิน และเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อสร้างการ
เปลี�ยนแปลงให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที� ผู้คนแลกเปลี�ยนข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิด
เห็นบนข้อเท็จจร �งและเหตุผล

บทนํา
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1.เพื�อศึกษาประเภทของข่าวปลอม รูปแบบและว �ธีการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร

 2.เพื�อให้เยาวชนมีทักษะในการคิด ว �เคราะห์ พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที�จะเชื�อข่าวใดข่าวหนึ�ง

 3.เพื�อเสร �มสร้างเคร �อข่ายในการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลข่าวสารให้แก่เยาวชน
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        เฟคนิวส์ (Fake News) หร �อ ข่าวปลอม เป�นคําที�ใช้เร �ยกข้อมูลลวง หร �อข้อมูล
บิดเบือนที�ใช้กันอย่างแพร่หลาย ถึงแม้เราจะทราบกันดีวา่ข้อมูลลวง หร �อข้อมูลบิดเบือนนั�น
มีมานานแล้ว แต่คําว่าเฟคนิวส์ถูกนํามาใช้ในสังคมไทยมาเมื�อไม่กี�ป�ที�ผ่านมาตามกระแสของ
ต่างประเทศ 
        ข่าวปลอม หร �อเฟคนิวส์ ไม่ได้เป�นเร ��องใหม่ในสังคมไทย และสังคมโลก การบิดเบือน
ข้อมูลข่าวสาร และการสร้างข่าวสารเพื�อโน้มน้าว หร �อจูงใจคนให้เชื�อในวาทกรรมของผู้มี
อํานาจนั�นเกิดขึ�นมานานแล้ว แต่เฟคนิวส์ที�เราเข้าใจในป�จจุบันส่วนใหญ่จะเป�นข้อมูลข่าวสาร
บนโลกออนไลน์ที�เป�นกระแสถูกแชร์กันเป�นจํานวนมากมีเนื�อหาที�ไม่ถูกต้องตามความเป�น
จร �ง แต่ถูกแชร์เพื�อสร้างความตื�นตระหนก ข้อมูลบางประเภทสร้างขึ�นเพื�อให้ผู้รับสื�อมีความ
เชื�อด้านใดด้านหนึ�งอย่างสุดโต่งจนไม่ยอมรับข้อมูลอีกด้าน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกันใน
สังคม เนื�องจากผู้ที�รับข้อมูลข่าวสารเหล่านี�จะอยู่ในกลุ่มของผู้ที�คิดเห็นเหมือนๆ กัน และจะ
เชื�อว่าสิ�งที�ตนคิดถูกต้อง อีกฝ�ายเป�นข้อมูลที�ไม่ถูกต้อง ซึ�งอันตรายต่อการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางประชาธิปไตย
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เฟคนิวส์ (Fake News) คืออะไร ?

        เฟคนิวส์ เป�นวาทกรรมที�ถูกใช้มากในสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป� ได้ใช้วาทกรรม Fake
News   ในการด้อยค่าการนําเสนอข่าวของสื�อในสหรัฐฯ โดยเฉพาะสื�อที�มีการตรวจสอบการ
ทํางานและป�ญหาคอรัปชั�นในรัฐบาล  รัฐบาลหลายประเทศ ใช้วาทกรรม Fake News
โจมตีการตรวจสอบของสื�อ

Fake News  ถูกใช้เป�นวาทกรรมทางการเมือง

ทําไม ? เราควรเลิกใช้คําวา่ เฟคนิวส์ (Fake News) 

รัฐบาลและผู้มีอํานาจในหลายประเทศก็ใช้วาท
กรรม Fake News ในการโจมตีการทํางานของ
สื�อเช่นกัน ส่วนใหญ่จะเป�นประเทศที�ไม่ได้
ปกครองในระบบประชาธิปไตย หร �อประเทศที�
ระบอบประชาธิปไตยอ่อนแอ เช่น ซีเร �ย, เวเนซู
เอลา, รัสเซีย และเมียนมา
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ถ้าไม่ใช้คําว่า “เฟคนิวส์” เราควรใช้คําว่าอะไร?

       สํานักข่าวขนาดใหญ่หลายแห่งทั�วโลก เร ��มแบนและเลิกใช้คําวา่ “เฟคนิวส์” หลัง
จากคําคํานี�ถูกใช้เป�นวาทกรรมทางการเมืองโจมตีผู้เห็นต่าง โดยเปลี�ยนเป�นคําวา่ “ข่าว
ลวง” (Misinformation) หร �อ “ข่าวหลอก” (Disinformation) เนื�องจากสองคํานี�มี
ความหมายตรงตัวมากกวา่ ข่าวลวง หมายถึงข่าวสารที�นําเสนอความจร �งบางส่วน ไม่ได้
นําเสนอความจร �งรอบด้าน หร �อนําเสนอเฉพาะฝ�� งที�ตนต้องการเพื�อผลประโยชน์ ส่วน
ข่าวหลอก หมายถึงข่าวสารที�ผิดไปจากข้อเท็จจร �งโดยสิ�นเชิง 
       อย่างไรก็ตามเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า คําวา่ เฟคนิวส์ หร �อ ข่าวปลอม ถูกใช้อย่าง
แพร่หลายจนหลายคนติดปากและเคยชิน และอาจจะเป�นเร ��องยากที�เราจะไม่ให้คนใน
สังคมเลิกใช้คํานี�โดยทันที แต่ถ้าเราศึกษาผลเสียและวาทกรรมการใช้เฟคนิวส์แล้วจะพบ
ว่า ผู้ที�ใช้วาทกรรมนี�ล้วนหวังผลในการด้อยค่าการทํางานของสื�อมวลชนที�ทํางานด้วย
ความตั�งใจ เพื�อประโยชน์ต่อสังคม หากสื�อเป�นผู้นําเสนอข้อมูลผิดพลาดจร �ง เราควรใช้
กระบวนการตรวจสอบข้อมูลเพื�อยืนยันความถูกต้อง มากกวา่การโจมตีหร �อให้ร้ายด้วย
การใช้คําวา่ เฟคนิวส์

"เปลี�ยนจาก เฟคนิวส์ (Fake News) มาเป�นข่าวลวงหร �อข่าวหลอก"

“ข่าวลวง” (Misinformation) หร �อ “ข่าวหลอก” (Disinformation) สองคํานี�มีความ
หมายตรงตัวมากกว่า ข่าวลวง หมายถึงข่าวสารที�นําเสนอความจร �งบางส่วน ไม่ได้นําเสนอ
ความจร �งรอบด้าน หร �อนําเสนอเฉพาะฝ�� งที�ตนต้องการเพื�อผลประโยชน์ ส่วน ข่าวหลอก

หมายถึงข่าวสารที�ผิดไปจากข้อเท็จจร �ง
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ข่าวปลอมสามารถแบ่งตามเจตนาความตั�งใจของผู้ส่งสารหร �อผู้สร้างข่าว
 

1. Mis-information การแชร์ข่าวปลอมโดยไม่ได้ตั�งใจ ผู้ส่ง
สารไม่มีเจตนา ป�� นป�วนหร �อทําร้ายใคร แต่แชร์เพราะความไม่รู้

 
 2. Dis-information เป�นข่าวปลอมที�ตั�งใจป�� นป�วน ให้ร้าย
โจมตีผู้อื�นมีเจตนา ที�จะชักนําความคิดของสังคม และป�ดบัง
ความจร �ง 

 
 3. Mal-information ข่าวปลอมที�สร้างความเกลียดชัง เป�น
ข่าวที�มีข้อเท็จจร �ง อยู่บ้างแต่เจตนาสร้างขึ�นเพื�อดูถูก เหยียด
หยาม สร้างความเกลียดชังให้ผู้ตก เป�นข่าว ข่าวประเภทนี�ส่ง
ผลกระทบร้ายแรงที�สุด เช่น การล่าแม่มดในโลกออนไลน์ การ
สื�อสารที�สร้างความเกลียดชัง มีการแบ่งเขาแบ่งเรา 

 

Mis-Information  ไม่จร �ง ไม่อันตราย
Dis-Information  ไม่จร �งจร �ง แต่อันตราย
Mul-Information  จร �งและตั�งใจสร้างอันตราย

        ข่าวปลอมอยู่ภายในระบบนิเวศขนาดใหญ่ของข้อมูลที�ผิดพลาดและบิดเบือน
การทําให้ผู้อ่านเข้าใจผิด อาจเกิดโดยตั�งใจหร �อไม่ได้ตั�งใจก็ได้ แต่การบิดเบือนข้อมูล
เป�นข้อมูลเท็จที�สร้างขึ�น โดยเจตนาและ แพร่กระจาย เพื�อสร้างอิทธิพลต่อความคิดเห็น
ของสาธารณชนหร �อป�ดบังความจร �ง



รูปแบบของข่าวปลอมที�พบเจอในสื�อสังคมออนไลน์
 
 

1.ข่าวพาดหัวยั�วให้คลิก (Clickbait) : เป�นข่าวที�ใช้คําหร �อรูปภาพพาดหัวที�
ทําให้ดูชวนสงสัยใคร่รู้ หร �อดึงดูดใจให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั�วไปคลิกเข้าไป
อ่าน. ผู้สร้างข่าวอาศัยประโยชน์จากความสงสัยโดยให้ข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ
พอชวนให้ผู้อ่านสงสัย แต่ไม่พอจะขจัดความสงสัยนั�น จนต้องคลิกเข้าไปดู
เนื�อหานั�น ๆ ทั�งที�เนื�อข่าวอาจไม่คํานึงถึงคุณภาพหร �อ ความถูกต้องของ
ข้อมูล แต่การพาดหัวทําให้คนหลงกลดลึกเข้าไปเพื�อเร �ยกยอดว �วในเว็บไซต์
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2.โฆษณาชวนเชื�อ (Propaganda) : เป�นการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที�มุ่ง
ชักจูงทัศนคติของผู้รับสารต่ออุดมการณ์หร �อมุมมองบางอย่างโดยการนํา
เสนอการให้เหตุผลเพียงข้างเดียว การโมษณาชวนเชื�อ มักทําซํ�าและกระจาย
ในสื�อหลายชนิด เพื�อหวังผลให้ผู้รับสารเชื�อและคล้อยตามอุดมการณ์ที�ผู้ส่ง
สารต้องการสื�อ

3.ข่าวแฝงการโมษณา (Sponsored content , Native Advertsing) :
รูปแบบโฆษณาที�ใช้รูปแบบเนื�อหาแนบเนียนกับเนื�อหาปกติในเว็บไชต์นั�น ๆ
พร้อมทําหน้าที�ให้เนื�อหาที�คนต้องการรับรู้ หร �อรับชม โดยไม่ทราบว่าเป�น
โฆษณาจนกว่าจะได้อ่าน/ดูจบ ข่าวแฝงการโฆษณานี�จะทําการแฝง (Tie-in)
เร ��องราวของแบรนด์และสินค้าไม่มากเกินไป ทําให้คนอ่านหร �อคนเสพสื�อนั�น
รู้สึกว่าไม่ไต้อ่านโฆษณาอยู่

4.ข่าวล้อเลียนและเสียดสี (Satire and Hoax) : ข่าวที�ดัดแปลงข้อมูลเพื�อมุ่ง
สร้างอารมณ์ขันให้กับผู้อ่าน ใช้เนื�อหาที�ตลกขบขัน เพื�อแสดงความคิดเห็น
เกี�ยวกับเหตุการณ์ข่าวในโลกแห่งความเป�นจร �งผ่านการล้อเลียนหร �อเสียดสี

5.ข่าวที�ผิดพลาด (Error) : บางครั�งแม้แต่ข่าวที�เผยแพร่จากสํานักข่าว
ออนไลน์ที�เชื�อถือได้ ก็อาจมีความผิดพลาดได้เช่นกัน เช่น การเขียนข้อความที�
ผิด ชื�อบุคคลหร �อรูปภาพผิดจากเนื�อข่าวจร �ง ๆ ซึ�งทําให้ผู้รับสารเข้าใจไปใน
ทิศทางอื�น หร �อไม่เข้าใจในข่าวนั�น



6.ข่าวเอนเอียงเลือกข้าง (Partisan) : เป�นข่าวบิดเบือนข่าวสาร มักจะเลือก
ข้างโดยนําเสนอข่าวว �พากษ์ว �จารณ์ในทางลบต่อฝ�ายที�ตนเองไม่ชอบ ในขณะ
ที�ฝ�ายที�ตนเองสนับสนุน จะเสนอข่าวชื�นชมเกินจร �ง โดยเฉพาะด้านการเมือง
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7.ทฤษฎีสมคบคิด (Conspiracy theory) : เป�นเร ��องเล่าหร �อบทความที�
สร้างขึ�นมาจากความคิดของคน หร �อกลุ่มคนที�นําเหตุการณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น
มาปะติดปะต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัยข้อมูลที�ไม่มีความเชื�อมโยงกัน และอาจมี
วัตถุประสงค์ซ่อนเร้น เพื�อให้ประโยชน์ ให้โทษต่อบุคคลหร �อกลุ่มบุคคลหนึ�ง
ใด เช่น เคร ��องบินที�หายไปนั�นโดน CIA ยึดไว้ เพราะต้องการของสําคัญที�อยู่
ในเคร ��องบิน เป�นต้น

8.ว �ทยาศาสตร์ลวงโลก (Pseudoscience) : คือ ข้อเขียนที�อ้างว่าเป�นทั�ง
ว �ทยาศาสตร์และข้อเท็จจร �ง แต่จร �ง ๆ แล้วขัดแย้งหร �อเข้ากันไม่ได้กับ
กระบวนการทางว �ทยาศาสตร์ หร �อไม่มีหลักฐานหร �อความเป�นไปได้ใด ๆมาส
นับสนุน มักจะมาในรูปแบบของบทความทางการแพทย์หร �อบทความสุขภาพ
ที�แฝงโฆษณายารักษาหร �อ อุปกรณ์เพื�อสุขภาพ โดยแอบอ้างว่าได้ผ่านการ
ว �จัยทางว �ทยาศาสตร์แล้ว มีการสร้างภาพผู้เชี�ยวชาญขึ�นมาเพื�อให้ดูน่าเชื�อถือ

9.ข่าวที�ให้ข้อมูลผิด ๆ (Misinformation) : คือ ข่าวที�ไม่ได้ตรวจสอบให้
แน่ชัดเสียก่อน ข้อมูลอาจมีทั�งจร �งและเท็จผสมกัน ผู้ส่งสารตั�งใจจะส่งข่าว
ออกไป แต่อาจจะไม่ได้ตระหนักว่าข่าวนั�นมีข้อมูลที�ผิดพลาดอยู่ เช่น ข่าวลือ
ต่าง ๆ

10.ข่าวหลอกลวง (Bogus) : คือ ข่าวปลอมที�เจตนาในการสร้างขึ�นมาและ
จงใจให้แพร่กระจาย มีวัตถุประสงค์เพื�อหลอกลวง อาจมีเนื�อเร ��อง ภาพ หร �อ
ข้อมูลต่าง ๆ ที�เป�นเท็จมาประกอบกัน อาจรวมถึงการแอบอ้างเป�นแหล่งข่าว
หร �อบุคคลที�อยู่ในเหตุการณ์ทุกว �ธีการที�จะทําให้ข่าวนั�นดูเป�นข่าวปลอมที�
สมบูรณ์มากขึ�น



Deep South Cofact - โคแฟคชายแดนใต้ 07

ว �ธีการตรวจสอบข่าวปลอมในสื�อสังคมออนไลน์

1. สังเกตหัวข้อข่าว
ข่าวปลอมมักมีการพาด
หัวที�สะดุดตา เน้นใช้ตัว
หนา และเคร ��องหมาย
ตกใจ ! เพื�อเร �ยกร้อง

ความสนใจ 
 

2. สังเกต URL
ลิงก์ข่าวที�แชร์อาจจะมี

URL คล้ายกับ ของสํานัก
ข่าวที�น่าเชื�อถือ เว็บไซต์ข่าว
ปลอมมักจะเปลี�ยน URL

เพียงเล็กน้อยเพื�อเลียนแบบ
แหล่งข่าวจร �ง

 

3. สังเกตแหล่งที�มา
Content ที�กําลังอ่าน
เขียนขึ�นโดยแหล่งที�มาที�
น่าเชื�อถือและมีชื�อเสียง
ด้านความถูกต้องหร �อไม่
ควรเป�นเร ��องราวมาจาก

องค์กรที�น่าเชื�อถือ
 

4. สังเกตสิ�งที�ผิดปกติ
เว็บไซต์ข่าวปลอมหลาย
แห่งมักสะกดคําผิด หร �อ
มีการวางเลย์เอาต์ที�ไม่
เป�นมืออาชีพ หร �อผิดไป
จากเลย์เอาต์ของสํานัก

ข่าวจร �ง
 

5. สังเกตรูปภาพ
เร ��องราวข่าวปลอมมักมี
รูปภาพหร �อว �ดีโอที�ไม่เป�น
ความจร �ง บางครั�งรูปภาพ

อาจเป�นรูปจร �ง แต่ไม่
เกี�ยวข้องกับบร �บทของ

เร ��องราว 
 

6. สังเกตวันที� 
เร ��องราวข่าวปลอมอาจมี
ลําดับเหตุการณ์ที�ไม่สม

เหตุผล หร �อมีการ
เปลี�ยนแปลงวันที�ของ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น
จร �ง

 

7.สังเกตและตรวจสอบหลัก
ฐาน ตรวจสอบแหล่งข้อมูล
ของผู้เขียนเพื�อยืนยันว่าถูก
ต้อง หากไม่มีหลักฐานหร �อ

ความน่าเชื�อถือของผู้
เชี�ยวชาญที�ไม่มีชื�อเสียง

 

8.สังเกตและดูรายงานข่าว
จากที�อื�น ๆ หากไม่มีแหล่ง
ที�มาอื�นๆ ที�รายงานเร ��อง
ราวเดียวกัน อาจระบุได้ว่า
ข่าวดังกล่าวเป�นข่าวปลอม 

 

9.สังเกตข่าวนั�นเป�นมุกตลก
หร �อไม่ แหล่งที�มาของข่าว
ขึ�นชื�อเร ��องการล้อเลียนหร �อ
ไม่ และบางเร ��องก็จงใจสร้าง
ขึ�นมาเป�นข่าวปลอม เพื�อ

สนุกสนานเท่านั�น
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Everyone is a fact checker.
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ประเภทข่าวปลอมที�พบมากที�สุด

14

โควิด 19 สุขภาพ ภัยสังคม สวัสดิการแหงรัฐ ตางประเทศ ภัยพิบัต
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ในมุมมองคุณ ลักษณะของข่าวที�ดีควรเป�นแบบไหน ?

ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ร่วมตรวจสอบ
ข้อเท็จจร �งชายแดนใต้

ข้อมูลไม่เป�นเท็จ ข้อมูลไม่บิดเบือน ต้องนําเสนอข้อมูลจร �งเท่านั�น

ข่าวที�เที�ยงตรง ไม่เอนไปฝ�ายใดฝ�ายหนึ�ง

ข่าวที�ไม่สนเร ��องผลประโยชน์ ไม่ว่าแง่ไหน สนเพียงแค่เผยแพร่ความจร �ง

ข่าวไม่เวอร์จนเกินไป และควรมีแหล่งอ้างอิงให้ด้วยทุกครั�งที�ลงข้อมูล

 เป�นข่าวสารที�เป�นข้อมูลจร �งทุกประการและสามารถตรวจสอบแหล่งที�มาได้

ต้องมีความถูกต้อง ความสมดุล มีจรรยาบรรข่าว มีความชัดเจนและ
กะทัดรัด ความทันต่อเวลา ความมีรสนิยมดี
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ผลที�ได้รับอะไรจากโครงการนี� ?

ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ร่วมตรวจสอบ
ข้อเท็จจร �งชายแดนใต้

 ได้ความรู้เกี�ยวกับการคัดกรองข่าว และสามารถไตร่ตรอง
ข่าวได้ดีมากขึ�น

ได้รับความรู้และเทคนิคในการเลือกรับข่าวสารจากสื�ออย่าง
ถูกต้อง

 ได้รู้ประเภทของข้อมูลเท็จ สามารถแยกแยะข้อมูลเท็จ
ข้อมูลจร �งได้

ได้ความรู้ใหม่ที�ไม่มีในห้องเร �ยน ได้ทักษะการตรวจสอบข่าว
และสามารถนําไปใช้ได้จร �ง

ได้รู้เกี�ยวกับการหาแหล่งข่าวที�น่าเชื�อถือและว �ธีการดูวา่ข่าวที�
เราเห็นนั�นเป�นข่าวจร �ง และได้รู้ว �ธีการตรวจสอบข่าว

สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีว �ตประจําและแชร์ให้คนรอบข้าง
การดูข่าวต่าง ๆว่าจร �งเท็จหร �อไม่เเละ ไม่ส่งต่อข่าวที�ไม่จร �ง
ออกไปสู่ภายนอกให้ผู้อื�นรับข่าวสารต่อ
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ข้อเสนอแนะโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ร่วมตรวจสอบ
ข้อเท็จจร �งชายแดนใต้

1.อยากให้มีโครงการสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เนื�องจากผู้สูงอายุง่ายต่อ
การตกเป�นเหยื�อต่อข่าวปลอม

2.มีการปรับเวบ็ไซต์ให้มีการใช้งานง่ายและสามารถอัพโหลด           
รูปภาพหร �อว �ดีโอเข้าไปในเว็บไซต์

3.อยากให้มีการร่วมมือกับสํานักข่าวในพื�นที�สามจังหวดัเช่น
Wartani , NBT เพื�อสร้างเคร �อข่ายในการต่อต้านข่าวปลอม

 
4. อยากให้เพจ Deep South Cofact - โคแฟคชายแดนใต้ เป�นที�
รู้จักมากขึ�นในสามจังหวดัชายแดนใต้

5.อยากให้มีการสอนเกี�ยวกับกฎหมายการนําเข้าข่าวปลอมหร �อเผย
แพร่ข่าวปลอมลงในสื�อสังคมออนไลน์มีความผิดอย่างไร
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ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการ
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