
คูมือการใชงาน
สําหรับประชาชน
เพ่ือประสานงานตรวจสอบขาวปลอม
กับศูนยตอตานขาวปลอม ประเทศไทย

ดาวนโหลด คูมือไดท่ี



ศูนยตอตานขาวปลอม
ประเทศไทย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจากขาวปลอม
ที่ปจจุบันพบวาไดทวีความรุนแรงมากข้ึน และมีเน้ือหาที่หลากหลาย สงผลกระทบตอ
สังคมเปนวงกวาง ท้ังยังสรางความแตกแยก ความเขาใจผิด ไปจนถึงการทําลาย
ภาพลักษณของประเทศ

จึงไดจัดตั้งศูนยตอตานขาวปลอม ประเทศไทย เพื่อแกไขปญหาขาวปลอม ท่ีแพร
กระจายอยูบนโลกออนไลน ดวยการทําหนาที่เปนส่ือกลางในการตรวจสอบขอมูล
ขาวสาร และสรางการรับรูขอมูลขาวสารอยางมีวิจารณญาณ ใหประชาชนทุกคน
รูเทาทัน สามารถปกปองตนเองจากขาวปลอมได
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หนาที�ของศูนยตอตานขาวปลอม
ประเทศไทย
ติดตาม ตรวจสอบ เผยแพร่ข้อเท็จจริง
ขอมูลขาวสารท่ีสงผลกระทบตอชีวิต และทรัพยสินของประชาชนโดยตรง
คือหลักเกณฑในการติดตามขอมูลโดยหากวิเคราะหแลวพบวามีแนวโนมเปน
ขาวปลอมจะทําการประสานงานไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และเรงนําขอเท็จจริงมาเผยแพรผานชองทางตาง ๆ 
เพ่ือใหประชาชนไดรับรู และรับมือกับขอมูลขาวสาร
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เบาะแสข่าวปลอมที�ถูกคัดกรอง

ภาพรวมของขอความท่ีศูนยตอตานขาวปลอม ประเทศไทย 
ตองคัดกรองท้ังหมด ต้ังแต 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
มีจํานวนขอความรวม 942,821,174 ขอความ และขาวท่ีเขาเกณฑการตรวจสอบ
ท้ังหมด 39,346 ขอความ โดยหลังจากคัดกรองพบจํานวนเร่ืองท่ีตองดําเนิน
การตรวจสอบท้ังหมด 19,065 เร่ือง 

โดยหมวดหมูนโยบายรัฐฯ มีจํานวนขาวท่ีเขาขายการตรวจสอบมากท่ีสุด 
จํานวน 8,852 เ ร่ือง คิดเป น 47% รองลงมาเป นหมวดหมู สุขภาพ 
จํานวน 8,822 เร่ือง คิดเปน 46% หมวดหมูเศรษฐกิจ จํานวน 761 เร่ือง 
คิดเปน 4% และ หมวดหมูภัยพิบัติ จํานวน 630 เร่ือง คิดเปน 3% 
ตามลําดับ
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การเผยแพร่ข้อเท็จจริง 

ตลอดระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา ศูนยตอตานขาวปลอม ประเทศไทย 
เผยแพรขอเท็จจริงไปแลวกวา 4,270 เร่ือง

จํานวน
2,791 เร่ือง

จํานวน
484 เร่ือง

จํานวน
995 เร่ือง
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สร้างหรือแชรข่าวปลอม
มีความผิดตามกฎหมาย

ผูท่ีผลิตขาวปลอมบิดเมือน และนํามาเผยแพรบนโซเชียลมีเดีย มีความผิด
ตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรฯ โทษจําคุก
ไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 1 แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

ผูสงตอขอมูลเท็จโดยรูอยูแลว มีความผิดเทากับผูผลิตขาวปลอม
และมีอัตราโทษเชนเดียวกัน

หากขอมูลขาวปลอม หรือบิดเบือน ทําใหบุคคล องคกร 
เส่ือมเสียช่ือเสียง หรือถูกดูหม่ินเกลียดชัง มีความผิดฐานหม่ินประมาท
โทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 2 หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ
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ตรวจสอบ  นาฐกัลห งิองาองลหแูด นอืวาขงลหแบยีทเบยีรปเ 
ติกปดิผงสิาหอืรห าํคดกะสราก พาภปูร กงิล ทีนัว

สอบถาม ต็นเรอทเนิอนใาหชริสเอืรห ลูมอขรพแยผเผูอืรหวาขงลหแ 
มอลปวาขนปเาวนอืตเงจแอืรห ากเวาขนปเาวบพจาอ

จุดสังเกตข่าวปลอม
ที�ควรเช็กก่อนเชื�อและแชร์






ติดตาม รับขอมูลจากแหลงขาวท่ีนาเช่ือถือ เชน หนวยงานรัฐ
ศูนยตอตานขาวปลอม หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเร่ืองน้ันๆ
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เตือนภัยระวัง sms 
หลอกเอาข้อมูลส่วนตัว

เสพออนไลน์มากไปมาทํา
Social Detox กันเถอะ!

“ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์”

“ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์”
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บนแอปฯ เป�าตัง

"ช่องทางใหม่ TikTok
สําหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สามารถติดตามได้ที�

@antifakenewscenter"

“ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์”

08



ข่าวปลอม อย่าแชร์!
ดื�มนํ�าอัดลมเสี�ยงเป�นโรคมะเร็ง

จากคําแนะนําในเร่ืองดังกลาว ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
ไดช้ีแจงวาการดื่มน้ําอัดลม ไมไดเพ่ิมความเส่ียงในการเปนโรคมะเร็งแตอยางใด

ตัวอย่างข่าวปลอม

ขาวปลอมชองทาง Facebook ขาวปลอมชองทาง Line

ขาวปลอมชองทาง Twitter

ขาวปลอมชองทาง Tiktok

ขาวปลอมชองทาง Instagram

ขาวปลอมชองทาง Website
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ข่าวปลอม อย่าแชร์!
ออมสินปล่อยกู้ผ่านเพจออมสินไห้ยิม
ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว

จากกรณีท่ีมีการโฆษณาในเร่ืองขางตน ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ไดช้ีแจงวา
ธนาคารออมสินไมมีเพจเฟซบุกในช่ือดังกลาว และเพจเฟซบุกดังกลาวไมมีความเก่ียวของกับ
ธนาคารแตอยางใด รวมถึงการติดตอกูยืมเงินกับธนาคารออมสิน จะไมใชเพียงแคบัตรประชาชน 1 ใบ

ตัวอย่างข่าวปลอม

ขาวปลอมชองทาง Line

ขาวปลอมชองทาง Twitter

ขาวปลอมชองทาง Tiktok

ขาวปลอมชองทาง Facebook

ขาวปลอมชองทาง Instagram

ขาวปลอมชองทาง Website
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ช่องทางการแจ้งเบาะแส
เพื�อตรวจสอบข่าวปลอม

แจ้งข่าวปลอมผ่าน “เว็บไซต์”

1. เขาเว็บไซต ‘ศูนยตอตานขาวปลอม ประเทศไทย’

2. กดเมนู ‘แจงเบาะแสขาวและติดตาม’
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3. ใสขอมูลท่ีเปนเบาะแสขาวปลอม แลวกดสงตรวจสอบ

4. ติดตามสถานะขาวท่ีแจง
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แจ้งข่าวปลอมผ่าน “เฟซบุ๊ก”

1. เขาเฟซบุก 'Anti-Fake News Center Thailand'
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2.1 สงเน้ือหาท่ีเปนเบาะแสผาน Inbox พรอมหลักฐาน
       เชน ลิงก รูปภาพ วีดีโอ

2.2 แสดงความคิดเห็นท่ีใตโพสตขาว

2. แจงเบาะแสได 2 รูปแบบ

14



แจ้งข่าวปลอมผ่าน “ทวิตเตอร์”

1. เขาทวิตเตอร '@AFNCThailand'

2. แสดงความคิดเห็นใตทวิตขาว
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แจ้งข่าวปลอมผ่าน “ไลน์”
1. เพ่ิมเพ่ือน LINE ID : @antifakenewscenter

2. สงขอความ เน้ือหาท่ีเปนเบาะแส พรอมแนบหลักฐาน เชน ลิงก รูปภาพ วีดีโอ

3. ทางศูนยฯ ตอบรับและดําเนินการตรวจสอบ
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1

2
3

สแะาบเงจแบรั
จากประชาชน

กลัหงาทงอช 5 นาผ

ประสานงาน
างยวนหงยัปไ

อสจวรตอพืเ

หะารคเวิามงอรืเานํ
วาขมูหดวมหมาตกยแ

พาภขสุะลแฑณภัตลิผวาขมลุก   

จกิฐษรศเวาขมลุก   

ติบัพิยภัวาขมลุก   

ฐรัยาบยโนวาขมลุก   
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3
4

5

ประสานงาน
งอขวยกีเทีนาง

งริจจท็เอขบอส

งริจจท็เอขรพแยผเ
ๆ งาตงาทงอชนาผ

ฯยนศูงอข

งริจจท็เอขาหบอสจวรตนางยวนห
ฯยนศูงยัามงจแะลแ

นางยวนหกาจบรัดไทีลมูอข

นอบืเดบิวาข มอลปวาข งริจวาข : วาขทภเะรป   

วาลกงดังอรืเงอขงริจจท็เอขดยอีเะลยาร   

รพแยผเะจทีคงสะรปมาวคบุะร   
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มันเทศญ่ีปุนตมน้ําขิง
ชวยตานโควิด 19

ผลิตภัณฑ ยาอมกระชายขาว พญาเฮิรบ 
สามารถชวยดักจับ ฆาเช้ือไวรัส 
ไมใหเช้ือโรคลงปอดได 99.99%

รักษามะเร็งระยะสุดทาย 
ดวยการด่ืมน้ําปนผักจิงจูฉาย

ไขไกเห่ียว เกิดจากแมไก
เปนโรคหลอดลมอักเสบติดตอ

ผลิตภัณฑ Lutiana VIS 
ชวยบํารุงสายตา และฟนฟูการมองเห็น

1

2

4

3

5

10 อันดับข่าวปลอม
กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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โรคงูสวัด หากข้ึนวนรอบตัว
จะทําใหเสียชีวิต

ผลิตภัณฑ  Veta-D ชวยบํารุงสายตา
ลดอาการตอลม ตอเน้ือ ตามัว และแพแสง

ทาปโตรเลียม เจลล่ีในรูจมูก
ชวยดักจับฝุน PM 2.5

น้ํามันมะพราวผสมไขแดง
ลูกหมากสด สารสมสตุ

ชวยรักษาแผลเบาหวานใหหายสนิท

สารกันบูดท่ีอยูบนผิวปลาทูน่ึง
หากสัมผัสโดนทําใหเปนมะเร็งผิวหนัง

6

7

9

8

10

10 อันดับข่าวปลอม
กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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กทม. จัดเทศกาลกรุงเทพฯ
กลางแปลง ราคาจัดจาง
จอละ 8 ลานบาท

รัฐบาลใหสิทธิพิเศษศาสนาอิสลาม
มากกวาศาสนาพุทธ

โครงการคนละคร่ึง
สง SMS ใหประชาชนลงทะเบียน
รับสิทธ์ิสําหรับเฟส 4

กฟผ. เปดเพจใหม
พรอมจัดกิจกรรมลุนเงินรางวัล

เปนสกุลเงินดิจิทัล

ทหารไทยทําสงครามสูรบกับพมา
บริเวณชายแดนอําเภอแมสอด จ.ตาก

1

2

4

3

5

10 อันดับข่าวปลอม
กลุ่มนโยบายรัฐบาล
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ขายหมูท่ีแผงตนเอง
ตองนําหมูของซีพีมาขาย 50%
ไมอยางน้ันจะผิดกฎหมาย

ไปรษณียไทย
ใชเบอร 081-3607134
แจงมีพัสดุตกคาง

ตํารวจเตรียมบริการ
รับสงนักทองเท่ียวแบบ VIP
ไป - กลับจากสนามบิน

รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก
ใหพระสงฆเขาแถวเสมอโยมชาย – หญิง

เพราะมีเร่ืองศาสนามาเก่ียวของ

เว็บไซตจากกรมบัญชีกลาง
ใชเช็กสิทธิลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

กลุมเปราะบาง

6

7

9

8

10

10 อันดับข่าวปลอม
กลุ่มนโยบายรัฐบาล
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ออมสิน สง SMS ใหประชาชน
กดรับสิทธ์ิขอสินเช่ือ GSB
จํานวน 60,000 บาท

ธนบัตร 50 บาท
มีรูปมัสยิดอยูบนธนบัตร

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
อนุญาตใบทะเบียนพาณิชย
นางสาวอัญทริกา ดําเนินโฉม 
ประกอบธุรกิจ เงินกูนอกระบบ แบบออนไลน

ธ.ออมสิน ใหทุกอาชีพ
กู 30,000 บาท

ผอน 625 บาทตอเดือน

แบงกพันปลอมหมายเลขเดียวกัน
จากตางประเทศระบาดเขาไทย

1

2

4

3

5

10 อันดับข่าวปลอม
กลุ่มเศรษฐกิจ
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เบอรอันตรายหามรับสาย
หากรับสายเงินหายหมดท้ังบัญชี

ธ.กรุงไทย สงSMS มอบสิทธ์ิเงินกูผานไลน
และโครงการสนับสนุนเงินกูฉุกเฉิน
ของธนาคารโดยลงทะเบียนผานลิงก

กรุงไทยเปดสินเช่ือสวนบุคคล
แบบหมุนเวียน ยืมได 100,000 บาท
ผอนเดือนละ 300 บาท กูไดทุกอาชีพ

กรมสรรพากรใหเจาหนาท่ีทักไลน
มาแนะนําข้ันตอนการขอรับเงินคืน

หากจายภาษีเกินยอดท่ีตองชําระ

แบงคพันปลอมหมายเลขเดียวกัน
จากตางประเทศระบาดเขาไทย

6

7

9

8

10

10 อันดับข่าวปลอม
กลุ่มเศรษฐกิจ
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ปรากฏการณ APHELION
โลกจะอยูไกลจากดวงอาทิตย
ระยะทาง 5 นาทีแสง หรือ
90,000,000 กิโลเมตร

คันก้ันน้ํา
ตลอดริมฝงแมน้ําเจาพระยาชํารุด

พายุใตฝุนโมลาเบ เตรียมเขาไทย
28-30 ต.ค. น้ี พ้ืนท่ีภาคอีสาน
ไดรับผลกระทบท้ังหมด

กทม. เตรียมรับมือ
พายุถลมหนักท่ีสุด

วันท่ี 26 ต.ค. - 12 พ.ย. 64

ประเทศไทย
เตรียมรับอากาศรอน

ชวงวันท่ี 9-18 ธ.ค.

1

2

4

3

5

10 อันดับข่าวปลอม
กลุ่มภัยพิบัติ
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ไทยเตรียมรับมือพายุโซนรอน
เตรียมรับมือต้ังแตวันท่ี 14-19 มิ.ย. 65

ภาคใต เตรียมรับมือ
พายุไซโคลน อัสนี ในอีก 5 วัน

อากาศท่ีเย็นลง
ในไทยชวง เม.ย. 65 น้ี
เปนปรากฎการณ Polar Vortex

เตรียมรับมือพายุเขาประเทศไทย
ในชวงวันท่ี 14-19 พ.ย. 64

กรมอุตุฯ 
เตือน 17 จังหวัด ระวังพายุลูกใหม

วันท่ี 12 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65

6

7

9

8

10

10 อันดับข่าวปลอม
กลุ่มภัยพิบัติ
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พิมพคร้ังท่ี 4
ปงบประมาณ 2566

: @antifakenewscenter

: afnc_thailand

ช่องทางการติดต่อ และติดตามข่าวสาร


