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การแสดงถ้อยแถลงของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ในมติการจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ
ดิฉั นนางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ ผู้ต รวจราชการกระทรวงดิจิ ทั ลเพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคม ในนาม
ตัวแทนของกระทรวงดิจิทั ลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ขอแสดงถ้ อยแถลงของกระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ต่อการการขับเคลื่อนมติสมั ชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔
ก่อนอื่น ขอชื่นชมคณะกรรมการจัดการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔
และบทบาทของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการขับเคลื่อนมติส มัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งนี้ ใน
ประเด็น การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ
เรามีค วามเห็นว่า การสื่อสารในภาวะวิก ฤตสุ ขภาพนี้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ ง โดยเฉพาะ
ประเด็ นการสื่อสารที่ส ร้างความสับ สนในสังคม เช่น ข่าวลวง ข่ าวปลอมและการบิด เบือนข้อเท็ จจริงที่ สร้า ง
ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อการสื่อสารและล่วงละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล โดยศูนย์ตอ่ ต้านข่าวปลอม (Anti Fake
News Center: AFNC) ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่
๑ พฤศจิ กายน ๒๕๖๒ โดยมีห น้ าที่ ดำเนิ นการตรวจสอบ วิ เคราะห์ และรับ แจ้ ง เบาะแสข้ อ มูล ข่า วสารที่
นำเสนอไม่ตรงข้อเท็จจริงที่ถูกเผยแพร่อยู่ในสังคม เพื่อ แจ้งเตือน และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ทุกหน่วยงาน
ภาคประชาชนรับทราบได้โดยตรงอย่างทันท่วงทีมุ่งเน้น ๔ กลุ่มข่าว ข่าวกลุ่มภัยพิบัติ, ข่าวกลุ่มเศรษฐกิจ, กลุ่ม
ผลิตภัณ ฑ์สุขภาพ และข่าวกลุ่มนโยบายรัฐ บาล ดั งนั้น เพื่ อให้เกิ ดความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบข่า ว
ปลอมได้ด้วยตนเอง วิธีเช็ค แหล่ง ที่มา วิ ธีสังเกต การพาดหัว ข้อข่า ว การแจ้งเบาะแสให้ กับศูนย์ต่อต้ านข่า ว
ปลอม ตามข้ อสั่งการนายกรัฐมนตรี การชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ประชาชนรับทราบอย่ างรวดเร็วกรณีปัญ หาข่า ว
ปลอม ในสื่อต่ างๆ เน้นความรวดเร็ว และทุกจั งหวั ดอาจจะต้ องเตรีย มพร้ อ มในการจัดให้ มีศู นย์ต่ อต้า นข่า ว
ปลอมจังหวัด เพื่อตรวจสอบข่าวปลอม ที่เกี่ ยวข้องและต้องมีการชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบ
เราขอสนั บ สนุ น ร่า งมติร ะเบี ย บวาระ การจั ด การการสื่ อ สารอย่ างมี ส่ วนร่ ว มในวิ ก ฤตสุ ข ภาพ
ในทุ ก ประเด็ น โดยเฉพาะในข้ อ ๓ เรื่ อ งก ารสื่ อ สารใน ภาวะวิ ก ฤตอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มที่ ค ร อบคลุ ม
และทั่ว ถึง และข้อ ๖ เรื่องการให้ค วามสำคัญกับ การกำกับทิศ ทาง และความถูกต้ องของข้อมูลข่ าวสาร
วิกฤตสุขภาพในสังคม โดยบังคับใช้ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เป็นธรรม
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รวดเร็ว และทันต่อ สถานการณ์ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเฝ้าระวัง จัดการกับข่าวลวง ข่าวปลอม และการ
บิดเบื อน ที่ สร้า งผลกระทบต่อ ความเชื่อ มั่นที่ มีต่อการสื่ อสารของภาครั ฐ และการละเมิดสิท ธิส่ว นบุค คลใน
สังคม ตลอดจนประชาสัมพั นธ์ผลการดำเนินงานและช่ องทางรับข้อ มูลจากประชาชน ทั้ งนี้ ให้ค ำนึงถึ ง สิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบั น
ด้วย
ในการนี้ ท างกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษ ฐกิ จ แล ะสั ง คม มี แ ผนการดำเนิ นก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ของการดำเนิ นการศู นย์ต่อ ต้านข่า วปลอม เน้นกระบวนการตรวจสอบข่าว วิเคราะห์ข่า วและรั บแจ้งเบาะแส
ข่าวปลอม ตลอดจนมุ่งเน้นสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันปั ญหาข่าวปลอมให้กับประชาชน และสร้างเครือข่ายเพื่ อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการตรวจสอบเฝ้าระวังการเผยแพร่ ข้อมูล ต่อไป
ขอบคุณค่ะ

นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
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