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สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน เรื่องราวที่ท่านก าลังอ่านอยู่นี้ มาจากรายการสาระน่ารู้กับศิลปศาสตร์ ซึ่ง

ออกอากาศในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564  แนวคิดการก าหนดเนื้อหามาจากความต้องการให้

นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและ

สารสนเทศว่ามีแตกต่างกันอย่างไร และรู้ว่าการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับข้อมูลและ

สารสนเทศ 

ความเกี่ยวพันธ์ระหว่าง ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ก่อนอื่นเราต้องสร้างความเข้าใจตรงกันว่าอะไรคือสารสนเทศ? เพราะเราอาจยังมีความคลุมเครืออยู่

บ้าง ระหว่าง อะไรคือข้อมูล อะไรคือสารสนเทศ แล้วการสื่อสารและเทคโนโลยดีิจิทัลมาเกี่ยวข้องอะไรด้วย 

 เริ่มต้นที่ข้อมูลก่อน  ข้อมูล หมายถึง เรื่องราว ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะเป็น คน 

สัตว์ สิ่งของ ได้ทั้งนั้น จะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ และมีศัพท์ที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆ ว่า “ข้อมูลดิบ” ตอนเป็น

ข้อมูลดิบ อาจจะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง ลองนึกถึงว่าเรามีวัตถุดิบในการปรุงอาหารอยู่หลายอย่าง แต่การจะปรุง

อาหารสักจาน ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้วัตถุดิบทั้งหมดที่มี เราต้องเลือกเฉพาะที่จะน าไปท าอาหาร

อย่างนั้นได้..อร่อย! ในขณะที่ตัววัตถุดิบตัวเดียวเดี่ยวๆ ก็ไม่สามารถใช้ได้หรือเป็นประโยชน์ได้เต็มที่ เช่น ปลา

ดิบๆ  ปลาบางชนิดรับประทานดิบไม่ได้ อย่างปลาน้ าจืดจะมีพยาธิเยอะ หรือหมูดิบๆ รับประทานไปอาจเสี่ยง

ต่อการเป็นโรคหูดับ เราต้องน าปลาน้ าจืดหรือหมูดิบมาผ่านกระบวนการปรุงร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆ ให้เป็นอาหาร

สุกเสียก่อน  จึงจะรับประทานได้อร่อยและไม่อันตราย ข้อมูลดิบก็เช่นกัน ถ้าอยากจะให้ใช้ได้ทั้งหมดและมี

คุณค่ามากขึ้น ต้องน ามาผ่านกระบวนการต่างๆ ก่อน  

 เมื่อ ข้อมูล หรือข้อมูลดิบ ผ่านกระบวนการคัดสรร เลือกไว้เฉพาะที่ใช้งานได้ และน าเข้าสู่กระบวนการ

ปรุงให้สุก ให้ใช้ได้ทั้งหมดและมีคุณค่าตามความต้องการ จากข้อมูลดิบก็จะกลายเป็น “สารสนเทศ” นั่นเอง 

อธิบายเป็นภาษาวิชาการ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ที่ได้รับการประมวลผล เพื่อ

เผยแพร่ ถ่ายทอด หรือน าไปใช้ในงาน ใช้ในกิจกรรม หรือใช้ในกิจการต่างๆ ตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้

ประมวลผล  

 ทุกๆ วัน เราอยู่กับข้อมูลและสารสนเทศตลอดเวลา รอบๆ ตัวเรามีข้อมูลและสารสนเทศอยู่เต็มไป

หมด แต่เราอาจจะรู้สึกเหมือนลอยๆ อยู่ตรงไหนไม่รู้ ไม่ได้เห็นชัดเจน จับต้องได้บ้างไม่ได้บ้าง  เรื่องของข้อมูล
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และสารสนเทศถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดใกล้ตัวเราเข้ามาสักหน่อย ต้องเริ่มมองจากสิ่งที่เป็นวิถีประจ าวัน

ของพวกเรา สมมุตว่าแถวที่ท างานเราหรือแถวบ้านของเรามีร้านขายข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่ 3 ร้าน เราให้ชื่อว่า

ร้านที่ 1 ร้านที่ 2 และร้านที่ 3  ตามล าดับอย่างนี้แล้วกัน ทุกเช้าเราจะแวะซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมารับประทาน 

วันจันทร์ซื้อร้านที่ 1 วันอังคาร..ไม่ต้องคิดอะไรมาก แวะซื้อร้านที่ 1 อีก  วันพุธ..เริ่มอยากลองเปลี่ยนร้านบ้าง 

แวะซื้อร้านที่ 2  วันพฤหัสบดี..อยากกระจายรายได้ เปลี่ยนไปซื้อร้านที่ 3   

พอถึงวันศุกร.์.เริ่มนึก อืม! อาหารเช้าข้าวเหนียวหมูปิ้งก็ง่ายดีนะ  

ชอบด้วย แต่จะซื้อร้านไหน?  สมองเริ่มประมวลผล  

    ร้านที ่1 หมูไม่ค่อยมนัแต่เค็มไป เปน็ห่วง ไตจะพัง!  

  ร้านที่ 2 หมูไม่ค่อยมัน รสชาติก าลังดี แต่ข้าวเหนียวแข็ง!  

    ร้านที ่3 หมู่ไม่ค่อยมนั รสออกหวานกว่าทุกร้าน แตช่อบนะ!   

ข้าวเหนียวก็ไม่แข็ง   

            สรุป  วันศุกรซ์ื้อร้านที่ 3   

เ ห็ น ไ ห ม ? ว่ า เ ร า เ ลื อ ก ร้ า น ที่  3 จ า ก ก า ร น า ข้ อ มู ล ข้ า ว เ ห นี ย ว ห มู ปิ้ ง 

ที่เราซื้อรับประทานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมาประมวลเป็นสารสนเทศเล็กๆ ที่เราสามารถใช้ในการ

ตัดสินใจซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งในวันศุกร์ และในวันถัดๆ ไปได้  อันนี้คือการสร้างสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจใน

ระดับบุคคล ซึ่งข้อมูลไม่มาก ไม่ซับซ้อน 

แต่ถ้าเป็นการสร้างสารสนเทศในระดับหน่วยงาน ในระดับศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน

การบริหาร การจัดการ การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพต่างๆ เช่น สารสนเทศด้านการเกษตร สารสนเทศทาง

อุตุนิยมวิทยา สารสนเทศการแพทย์  สารสนเทศเหล่านี้มาจากข้อมูล หรือข้อมูลดิบจ านวนมาก เป็นข้อมูลที่มี

ขนาดใหญ่ การประมวลผลข้อมูลดิบเหล่านั้น ไม่สามารถท าได้ในสมองแล้ว จะใช้การจดลงกระดาษหรือสมุด

ไม่ได้แล้ว จ าต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในฐานะเครื่องมืองส าคัญตั้งแต่กระบวนการจัดหา จัดหมวดหมู่ 

การประมวลผล ค้นคืนสารสนเทศ เราจึงได้ยินและคุ้นเคยกับค าว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าค าว่า 

“สารสนเทศ” ที่อยูเ่ดี่ยวๆ  

 ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีนอกจากจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างสารสนเทศแล้ว ยังเป็นเครื่องมือใน

การสื่อสารสารสนเทศอีกด้วย อย่างคนท างานคนเรียนหนังสือจะคุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้าง

ข้อมูล สร้างสารสนเทศ เมื่อก่อนสร้างเสร็จก็พิมพ์เป็นกระดาษออกมา ในหน่วยงานมีพนักงานเดินเอกสาร ถ้า

คนทั่วไปก็ส่งทางไปรษณีย ์เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้ามาอีกหน่อยเริ่มมีทางเพจเจอร์ ใชส้่งข้อความสั้นๆ ได้ 
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เช่นหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อกลับ ต้องโทรกลับเบอร์ที่ขึ้นไว้จึงจะรู้เรื่องราวกัน เวลาจะส่งข้อความต้องติดต่อ

ไปให้ศูนย์ส่งข้อความให้ หรือถ้าอยากส่งข้อความด้วยตัวเอง ต้องส่ง SMS จากโทรศัพท์มือถือหรือโมบายโฟน 

เสียค่าบริการเป็นรายข้อความไป  พอมีอินเทอร์เน็ตใช้ เราเริ่มมีทางเลือกในการสื่อสารมากขึ้น ไม่ใช้แค่

ข้อความสั้นๆ แต่เราสามารถส่งข้อมูล ส่งสารสนเทศ ที่มีความยาวได้ทางอีเมล  

พอมาถึงยุคนี้ การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศยิ่งสะดวกง่ายดายใหญ่ จะส่งข้อความสั้นๆ ก็ได้ ส่ง

ข้อความยาวๆ ก็ได้ ส่งเป็นภาพไปก็ได้ ส่งเป็นเสียงไปก็ได้ ส่งเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว ภาพจริงหรือภาพ

ประดิษฐ์ได้ทั้งนั้น เพราะเทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีเฉยๆ แต่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัล โลกของข้อมูลและ

สารสนเทศกระทบอย่างรุนแรงจากอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัล  

กระทบอย่างไร? 

 ด้านปริมาณ  เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้การผลิตหรือการสร้างข้อมูลและสารสนเทศท าได้ง่าย รวดเร็ว ท าซ้ า

ได้ไม่จ ากัด  อยากรู้เรื่องกระชาย ค้นใน google มีมากมายมหาศาล ความที่มีมากข้อดีก็มีอยู่ เพราะท าให้ได้รู้เรื่อง

กระชายได้ง่ายๆ เพียงแค่ขยับปลายนิ้ว มีทั้งตัวหนังสือให้อ่าน ภาพให้ดู บางทีมีคลิปวีดิโอด้วย  แต่พอปริมาณมาก

เกินไป คนใช้ข้อมูลก็เหนื่อยหนักเพราะไม่รู้จะประเมินอย่างไรและควรเชื่อข้อมูลไหนดี 

 คุณภาพ   ข้อมูลสารสนเทศท าซ้ าได้ไม่จ ากัด บางครั้งมีข้อมูลซ้ าๆ กันอยู่ อย่างข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเลือก

เข้าไปดูกี่รายการกี่รายการ บางครั้งข้อความเหมือนกันทุกตัวอักษร เหมือนแม้กระทั่งวรรคตอน ก๊อบปี้กันไปมาจน

ไม่รู้ว่าเจ้าของที่แท้จริงคือใคร บ้างก็ไม่มีอ้างอิง หรือไม่ก็อ้างอิงตามๆ กันมา คือถ้าผิดตั้งแต่คนที่ท าต้นๆ ก็ผิดกันไป

หมด  เพราะโลกยุคดิจิทัลใครจะสร้างข้อมูลอะไรสื่อสารออกไป ล้วนท าได้ แสนสะดวกง่ายดาย แต่ต้องประเมิน

อย่างละเอียด จึงจะได้คุณภาพควบคู่มาด้วย 

 ทิศทางการไหลของข้อมูลและสารสนเทศ  เทคโนโลยีดิจิทัลท าให้การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ 

เป็นไปได้ทุกทิศทาง จะใกล้ไกล อยู่มุมไหนของโลกก็สื่อสารข้อมูลและสารสนเทศถึงกันได้ สมัยก่อนเรายังรู้ว่าข้อมูล

ข่าวสารเดินทางมาจากทางไหน ที่บ้านต้องมีเสาอากาศมีสายเชื่อมต่อมาที่ตัวเครื่องโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตได้ต้องมีสายเชื่อมต่อมาจากโมเด็ม แต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างไร้สาย เหมือนข้อมูลและสารสนเทศลอยอยู่ใน

อากาศ มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นว่าเดินทางมาจากทางไหน แต่สามารถปรากฏตัวหนังสือ ภาพ เสียง ได้ ใน

คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแทบเล็ต อยากอ่านหนังสือพิมพ์สักฉบับหรือหลายฉบับ ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาด ไม่ต้องไป

ร้านกาแฟ หรือไปห้องสมุดแล้ว นั่งอยู่ที่บ้านอ่านผ่านมือถือได้สบายใจ เพราะรูปแบบของหนังสือพิมพ์จากเล่ม

กระดาษเปลี่ยนไปเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลนเ์รียบร้อย 

 ผู้สื่อสาร  เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนสังคมให้เป็นสังคมดิจิทัล ทุกคนสามารถเป็นผู้สื่อสารได้หมด every 

one as a sender  ในแง่บวกนับเป็นเรื่องดี เพราะท าให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องหรือศาสตร์สาขาต่างๆ 
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สื่อสารสารสนเทศถึงผู้รับสารได้ง่ายและกว้างขวาง อย่างคุณหมออยากให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัย

อย่างถูกวิธี ก็สามารถจัดท าคลิปวีดิโอเผยแพร่บน YouTube ได้ หรือคุณแม่บ้านท าอาหารเก่งก็ท าคลิปวีดิโอสอน

การท าอาหาร แนะน าการเลือกวัตถุดิบ ซึ่งสารสนเทศบางเรื่องที่เกิดจากประสบการณ์จริงของผู้สื่อสารมักมี

ประโยชน์และน าไปใช้ได้จริง   

แต่ในด้านลบ การที่ทุกคนคือผู้สื่อสาร สื่อสารได้ง่ายได้กว้างขวาง และไม่มีใครหรือหน่วยงานใดมา

กลั่นกรองสิ่งที่แต่ละคนสื่อสารไปยังผู้รับสารเลย อาจเกิดพิษภัยได้ในวงกว้าง ถ้าผู้สื่อสารไม่มีความรู้จริง สื่อสาร

ข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริง พอสื่อสารไป คนรับสารน าไปท าตามแล้วได้รับอันตราย มีตัวอย่างให้ได้ยินบ่อยๆ เช่น การ

ใช้น้ ายาล้างห้องน้ าผสมกับน้ ายาซักผ้าขาวขัดห้องน้ าซึ่งแชร์หรือบอกต่อกันว่าจะท าให้ล้างห้องน้ าได้สะอาด แล้วมี

คนเชื่อ น าไปท าตาม ผลปรากฏว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอด เพราะน้ ายาทั้งสองชนิดท าปฏิกิริยาเคมีกันเป็นอันตรายท า

ให้หายใจไม่ออก ซึ่งกรณีนี้เข้าข่ายการสื่อสารโดยไม่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

หรือกรณีการไม่ค านึงถึงจริยธรรมในการสื่อสารหรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เช่น การน ามือถือขึ้นมา

บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง แล้วน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยที่ผู้เผยแพร่ไม่ได้มีความเข้าใจ

สถานการณ์หรือรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นเลย สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่ในคลิปวีดิโอ ซึ่งอาจตก

เป็นจ าเลยสังคมหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง ดังนั้นทุกคนเป็นนักข่าวพลเมืองได้ แต่ต้องมีความรอบคอบ ค านึงถึง

จริยธรรมในการสื่อสาร และที่ส าคัญต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น 

 ผู้รับสาร  แน่นอนว่า เทคโนโลยีดิจิทัลท าให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น ผู้รับสารมีโอกาสเลือกรับข้อมูล

และสารสนเทศตามความสนใจของตัวเอง ไม่ถูกผูกขาดหรือถูกปิดกันการรับรู้  ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและ

สารสนเทศที่ต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา แต่ด้วยข้อมูลและสารสนเทศมีปริมาณมาก หลั่งไหลมาได้ทุกทิศทุกทาง ผู้

สื่อสารเป็นใครก็ได้ จึงเป็นความยากล าบากส าหรับผู้รับสารในการพิจารณาเลือกรับสารที่มีคุณภาพ ความไม่รู้เท่า

ทันสื่ออาจท าให้ผู้รับสารกลายเป็นผู้สื่อสารที่ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม อย่างเช่นกรณีไม่ชัวร์แต่แชร์  

เนื่องจากเราเป็นได้ทั้งผู้สื่อสารและผู้รับสารในเวลาไล่เลี่ยกัน เมื่อเราอ่านข่าวในไลน์ขณะนั้นเราเป็นผู้รับสาร แต่พอ

อ่านจบเราส่งต่อให้เพื่อนเมื่อนั้นเราก็กลายเป็นผู้สื่อสาร ที่นี้อยู่ที่ว่าข่าวที่เราส่งไปให้เพื่อนเราชัวร์ก่อนแชร์ หรือเรา

ไม่ชัวร์แต่ยังจะแชร์  เรื่องความรับผิดชอบต่อส่วนรวมจึงเป็นเรื่องส าคัญอีกประการหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลและ

สารสนเทศ 

 สื่อ/ช่องทางการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ   เทคโนโลยีดิจิทัลท าให้รูปแบบของสื่อเปลี่ยนไป สิ่งพิมพ์

เริ่มน้อยลงเพราะต้นทุนการผลิตสูงกว่าท าในรูปแบบดิจิทัล ข้อดีคือการกระจายข้อมูลและสารสนเทศเป็นไปได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว ต้นทุนต่ า น าเสนอได้น่าสนใจกว่า เช่นการให้ความรู้ในการล้างมือด้วยสื่อแอนิเมชันซึ่งน่าสนใจ

กว่าการท าเป็นแผ่นพับหรือโปสเตอร์ หนังสือออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ ซึ่งเอื้อให้เกิดการเรียนทางไกลและการ

เรียนรู้ตามอัธยาศัย  
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หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่ช่วงนี้จะเห็นผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรูใ้ช้เป็นช่องทาง

ในการน าเสนอสารสนเทศที่อยากให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง เร็วนี้มีแอปพลิเคชันใหม่ที่เรียกว่า Clubhouse ที่

สื่อสารหรือแชทด้วยเสียง สร้างเป็นคอมมูนิตี้หรือชุมชนเฉพาะเพื่อพูดคุยกันในหลากหลายประเด็น ทั้งการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม เรื่องราวชวีิตประจ าวัน  

 ขณะที่ข้อเสียน้ันมีอยู่ สื่อ/ช่องทางการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศที่สะดวกเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา อาจท า

ให้เกิดการบริโภคข้อมูลและสารสนเทศที่มากเกินไป ผู้รับสารอาจเสพติดการบริโภคข้อมูลจนเกิดภาวะเครียดหรือ

พักผ่อนได้ไม่เต็มที่ อย่างกรณีบางคนน ามือถือไว้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เว้นแม้เวลานอนเพื่อจะได้ติดตามข้อมูล

ต่างๆ ได้ตลอดเวลา ยิ่งในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 แบบนี้ การรับข้อมูลมากเกินไปอาจท าให้เกิดเป็น

ความวิตกกังวลได้ เช่นเดียวกับการปรับการเรียนการสอนจากแบบเผชิญหน้ามาเป็นการเรียนออนไลน์ อาจท าให้

ผู้เรียนรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะคุ้นเคยกับการได้เรียนในห้องเรียนและท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ  จึงพบว่าใน

ต่างประเทศมีงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนทางไกลหรือการสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อหาข้อสรุปในการปรับปรุง

พัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น 

 ข้อมูลป้อนกลับ  หรือ feedback เทคโนโลยีดิจิทัลท าให้การป้อนกลับของข้อมูลดีกว่าเดิมมาก จากที่เป็น

การสื่อสารทางเดียวกลายมาเป็นการสื่อสารสองทาง  ผู้รับสารสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลหรือ

สารสนเทศที่ตนเองได้รับ ท าให้ผู้สื่อสารได้รู้ความต้องการของผู้รับสารและน าข้อคิดเห็นต่างๆ ไปปรับปรุงหรือ

พัฒนาข้อมูลและสารสนเทศได้  แต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตคือเมื่อผู้รับสารสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือคอมเมนต์ 

(comment) ได้โดยอิสระ บางครั้งอิสระเกินขอบเขต  ดังนั้นหากนักศึกษาต้องการจะน าเรื่องราวสื่อสารไปสู่

สาธารณะ เช่น โพสต์ขึ้น เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม (Instagram) ส่วนตัว ต้องพึงระมัดระวังถึงผลจากข้อมูลป้อนกลับ

ในทางลบด้วย ต้องประเมินถึงความสุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับข้อมูลป้อนกลับในลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์ในทางไม่

สร้างสรรค์ด้วย  

สถานการณ์สารสนเทศที่เราก าลังเผชิญ 

สิ่งที่เราทุกคนก าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ นอกจากสงครามโรคระบาดแล้ว เราก าลังเผชิญกับสงคราม
สารสนเทศไปพร้อมกัน เป็นสมรภูมิที่หนักหนาสาหัสทีเดียว ท าไมจึงกล่าวเช่นนี้  เพราะมีข้อมูลข่าวสารที่
บิดเบือน ไม่เป็นความจริง ปะปนอยูม่ากมาย มี Fake news เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา บางทีมาจากคนใกล้ตัวคนที่
เราเช่ือถือด้วยซ้ า ส่วนสารสนเทศที่แท้จริงหายากมาก   

องค์การอนามัยโลก  (World Health Organization – WHO) ได้บัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้โดยเฉพาะว่า 
“Infodemic” ใช้สื่อถึงการระบาดของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อนหรือบิดเบือนเกี่ยวกับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19   ค าว่า Infodemic เกิดจากการรวมค าสองค าเข้าด้วยกันคือ Information 
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ที่แปลว่า ข้อมูล ข่าว สารสนเทศ การบอกข่าว การบอกความรู้  และ Epidemic ที่แปลว่า การระบาดอย่าง
รวดเร็ว  

ข้อมูลที่เรียกว่า Infodemic  คือข้อมูลที่มีความผิดปกติ  ซึ่งสามารถจ าแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทแรก ข้อมูลที่ผิด (Misinformation) เป็นข้อมูลที่ปลอมขึ้นมาหรือเป็นเท็จ แต่บุคคลที่น ามาเผยแพร่
เชื่อว่าเป็นความจริง ประเภทที่ 2 ข้อมูลบิดเบือน (Disinformation) เป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนและบุคคลที่
เผยแพร่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่เป็นความจริง ส่วนประเภทที่ 3 ข้อมูลที่แฝงเจตนาร้าย (Mal-information) จะเป็น
ข้อมูลที่มีพื้นฐานของความจริง แต่ถูกน ามาใช้เพื่อท าร้ายบุคคล องค์การ หรือประเทศ  

จริงอยู่ว่านักศึกษาไม่ได้เป็นคนสร้างข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่บิดเบือน และไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆ กับใคร 
แตน่ักศึกษาอาจตกเป็นเหยื่อ หรือเป็นผู้สื่อสารข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่บิดเบือน และข้อมูลที่แฝงเจตนาร้าย ไดโ้ดย
ไม่ตั้งใจ หรือที่มักได้ยินเวลาเกิดเรื่องราวฟ้องร้องกันว่ากระท าไปโดย “รู้เท่าไม่ถึงการณ์”  แต่ต่อไปนี้ เราต้อง
ตั้งใจ ต้องรู้เท่าถึงการณ์ ต้องร่วมด้วยช่วยกัน ไม่ให้ข้อมูลที่มีความผิดปกติเหล่าน้ีถูกสื่อสารออกไปโดยฝีมือของ
เรา จนท าให้เกิดความสับสนวุ่นวายแก่สังคมหรือส่วนรวม จริงอยู่ที่เราไม่อาจห้ามหรือยากที่จะห้ามไม่ให้คนอื่น
ส่งข้อมูลผิดปกติมาหาเรา และเรากไ็ม่ควรปิดกั้นการรับรู้ของตัวเราเองด้วย เพราะในตอนแรกเรายังไม่รู้ว่าเป็น
ข้อมูลที่ได้รับมานั้นจริงหรือหลอก แต่นักศึกษาสามารถตัดตอนไม่ให้ข้อมูลนั้นๆ ไหลต่อไปได้   โดยเมื่อ
นักศึกษาได้รับข้อมูลใดๆ มาต้องตรวจสอบจนแน่ใจจึงค่อยเชื่อและส่งต่อไปยังเครือข่ายที่นักศึกษาม ี

สิ่งที่นักศึกษาควรท าคืออะไร?  

1. ฐานะผู้รับสาร  เมื่อได้รับข้อมูลมา ต้องตรวจสอบ  ก่อนจะเช่ือ บอกต่อ ส่งต่อ  แล้วจะตรวจสอบ

อย่างไร? การตรวจสอบใหพ้ิจารณาข้อมูลที่ส่งมาว่า  

i. แหล่งข้อมูลระบไุวห้รือไม่ อาจจะเป็นบุคคล หน่วยงาน องค์การ   

ii. แหล่งข้อมูลที่ระบุน่าเชื่อถือหรือไม่   หากขอ้มูลและสารสนเทศมาจากแหล่งข้อมูลทีม่ีหน้าที่

เกี่ยวข้องโดยตรงย่อมน่าเช่ือถือกว่าแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้เกีย่วข้องอะไรกับข้อมูลและ

สารสนเทศนั้นเลย  แตย่ามนี้มักพบการแอบอ้างอยู่บ่อยครั้ง เช่น ถ้าเป็นข้อมูลยาจะอ้าง

องค์การเภสัชกรรม อ้างโรงพยาบาล อ้างคนมีชื่อเสียงก็มี  ทางที่ดีถ้าเป็นข้อมูลที่จ าเป็น 

นักศึกษาต้องติดต่อไปยังแหล่งข้อมูลโดยตรง 

iii. ข้อมูลมีการระบุวัน เวลา สถานที่ ชัดเจนหรือไม่ เช่น หากได้รับภาพมา บางทีมีภาพพร้อมค า

บรรยายภาพ หรือเหตุการณ์ด้วย  นักศึกษาสามารถน าวัน เวลา สถานที่ พร้อมเรื่องราวที่

ได้รับมานั้น ตรวจสอบก่อน การตรวจสอบเบื้องต้นและสะดวกรวดเร็วคือสืบค้นบน google 

บางครั้งมีคนอื่นแจ้งเตือนภัยไวแ้ล้ว ว่าเป็นข้อมูลปลอม ข่าวปลอม 

2. ฐานะผู้สื่อสาร  ส่งต่อได้ เมื่อนักศึกษามี 3 ความมั่นใจนี ้

i. มั่นใจว่าเป็นข้อมูลจริง  
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ii. มั่นใจว่ามีประโยชน์ต่อผู้รับจริง 

iii. มั่นใจว่าจะไม่เป็นโทษกับผู้รบัจริง 

ส าหรับสาระน่ารู้กับศิลปศาสตร์ในครั้งนี้  ขอส่งท้ายด้วยการเป็นก าลังใจให้ซึ่งกันและกัน ให้เราทุกคน

อยู่ร่วมกับสังคมข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ มีวิจารณญาณในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรับ-ส่ง

ข้อมูลและสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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