
Cofact Journal
ISSUE 2/2021

วารสารโคแฟค
12.5.2021

“โรคระบาด-ขาวปลอม-การเมืองแบงข้ัว”
 เร่ืองเลาตางแดนวาดวยงาน‘คนทำส่ือ’ยุคโควิด

1/6

 ป 2563 ที่ผานมาและลวงเลยมาถึงป 2564 ในปจจุบันที่โลกเผชิญสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 
สื่อมวลชนตองทำงานภายใตแรงกดดันทั้งการเปนกลุมเสี่ยงไดรับเชื้อเพราะตองรายงานขาวจากสถานที่ตางๆ ที่ถูก
ระบุวาเปนจุดเส่ียง การตองรับมือขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีไหลบาเขามาจำนวนมากในยุคดิจิทัลท่ีใครๆ ก็นำเสนอเน้ือหาใดๆ 
ก็ได เพื่อกลั่นกรองวาขอมูลใดจริง-เท็จ รวมถึงการทำหนาที่ภายใตบรรยากาศความขัดแยงทางการเมืองที่สังคม
แตกแยกเปน 2 ขั้วหรือหลายขั้ว และโรคระบาดก็กลายเปนอีกประเด็นรอนที่แตละฝายหยิบยกมาโจมตีกัน  
 
 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2564 ที่ผานมา ภาคีโคแฟค (COFACT) ประเทศไทย รวมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และภาคีเครือขายอีกหลายองคกร 
จัดงานวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ประจำป 2564 หรือ World Press Freedom Day 2021 : Digital Thinkers Forum 
เวทีนักคิดดิจิทัลครั้งที่ 15 วาดวยเรื่อง Information as A Public Good ซึ่งวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกป องคการเพื่อ
การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) กำหนดใหเปนวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 
หนึ่งในกิจกรรมวันดังกลาวคืองานเสวนา (ออนไลน) เรื่อง “How should media report on Covid-19 Vaccines 
without fear or favor?” มีวิทยากรหลายทานมาบอกเลาเรื่องราวการทำงานของสื่อในตางประเทศในสถานการณ
การระบาดของไวรัสโควิด-19 อาทิ สเตฟาน เดลโฟร (Stephane Delfour) หัวหนาสำนักขาว AFP ประจำภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต กลาววา สิ่งที่สำนักขาว AFP ทำคือการรายงานขาวจากสถานที่จริง ในขณะเดียวกัน การนำเสนอ
ขาวก็ตองมาจากการสัมภาษณแหลงขาวที่เชื่อถือได และตองสามารถอธิบายกับประชาชนไดวาเกิดอะไรขึ้น
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" ในรอบปที่ผานมาถือเปนการทาทาย
ในการปรับตัวของทีมงานที่มีอยูทั่วโลก 

โดยมีผูสื่อขาวที่เชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
ทำหนาที่ฝายเทคนิคชวยเหลือฝายอื่นๆ 
เผื่อใหเขาใจหัวขอขาวที่ตองการนำเสนอ 

เพราะโควิด-19 ไมใชเพียง
หัวขอทางวิทยาศาสตรอยางเดียว 

แตยังมีนัยทางการเมืองและสังคมที่สงผลกระทบ
ตอชีวิตของทุกคน "

-สเตฟาน เดลโฟร- 
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 อยางในประเด็นวัคซีนปองกันไวรัสโควิด-19 
ตองมีการถามและตอบคำถาม เชน วัคซีนมีความ
ปลอดภัยหรือไม ว ัคซีนชนิดใดมีประสิทธิภาพ
ดีที่สุดวัคซีนแตละชนิดตองฉีดกี่ครั้ง เพราะเหตุใด
จ ึงม ีความล าช าในหลายประเทศหร ือหลายๆ
สถานการณม ีการพูดค ุยก ับท ั ้งแหล งข าวท ี ่
เกี่ยวของ รวมถึงบุคคลตางๆ ที่ไดรับผลกระทบ
จากเรื ่องนี ้ อีกทั ้งพยายามสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนใหมากที ่ส ุดและแมการนำเสนอ
ขาวตองรายงานตามขอเท็จจริง แตก็ต องนำ
เสนอมุมมองดวยเชนกัน เชน ขาวที่นำเสนอนั้น
มีที ่มาที่ไปอยางไร เพราะเหตุใดจึงเลือกนำเสนอ
เรื่องนี้ หรือรูสึกวาขอมูลนี้มีความสำคัญ 

 อยางไรก็ตาม การทำงานของสื่อตองตั้ง
อยูบนความโปรงใสดวยเพื่อสรางความไววางใจ
ต อประชาชน ท ามกลางข อม ูลมากมายต อง
ทำใหเห็นวาเนื้อหาของสำนักขาวนั้นเชื่อถือได 

 เดลโฟร เลาตอไปถึงสถานการณการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในหลายประเทศ เชน ฝรั่งเศส มีผลสำรวจพบ
ประชาชนรอยละ 60 ไมอยากฉีดวัคซีน เหตุผลสำคัญคือวัคซีนโควิด-19 ถูกผลิตขึ้นมาอยางรวดเร็วมาก จึงมีคำถาม
เกี่ยวกับความปลอดภัยและประโยชนที่ไดรับจากการฉีดวัคซีน หรือที่ เมียนมา มีการเผยแพรขอมูลขาวสารกันวา
ใครไมฉีดวัคซีนจะโดนประณามทางออนไลน ขณะเดียวกัน พื้นที่ออนไลนก็มีการแพรกระจายขาวลือตางๆมากมาย 
จึงเปนความทาทายของสำนักขาว AFP ที่จะเขาถึงผูรับสารกลุมใหมๆ เพื่อนำเสนอขอมูลที่ถูกตอง
 
 “เรามีบริการตรวจสอบขอเท็จจริงที่มีทั้งหมดอยูประมาณ 80 ประเทศ ผูสื่อขาวทุกคนของ AFP ก็มีหนาที่
อุทิศตนในการตรวจสอบขอเท็จจริงดวย ที่มีการดำเนินงานในจุดนี้ทั้งหมด 16 ภาษา และประเทศไทยก็เปนหนึ่งใน
นั ้นดวยเชนกัน เราก็มีการตรวจสอบขอความที ่เปนคำกลาวอางที ่ไมเปนจริงตางๆ ในภาษาไทยดวยเชนกัน 
ตัวโรคระบาดนี้มันเกิดขึ้นพรอมๆ กับโรคระบาดทางขอมูลขาวสาร หลายๆ ขาวหรือหลายๆ ผูนำเสนอก็มีอิทธิพล
อยางมากเลยในโลกออนไลน อยางเชนกลุมที่เปนผูตอตานการฉีดวัคซีน ก็มีอิทธิพลอยางมากเชนกัน เราจะเห็นวา
มีจำนวนคนที่เขามาชม Content (เนื้อหา) ของเขาเยอะขึ้นมากๆ ในชวงเวลาที่ผานมา” เดลโฟร กลาว

 หัวหนาสำนักขาว AFP ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลาวอีกวา ในรอบปที่ผานมาถือเปนการ
ทาทายในการปรับตัวของทีมงานที่มีอยูทั่วโลก โดยมีผูสื่อขาวที่เชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรทำหนาที่ฝายเทคนิค
ชวยเหลือฝายอื่นๆ เผื่อใหเขาใจหัวขอขาวที่ตองการนำเสนอ เพราะโควิด-19 ไมใชเพียงหัวขอทางวิทยาศาสตร
อยางเดียว แตยังมีนัยทางการเมืองและสังคม ที่สงผลกระทบตอชีวิตของทุกคน ผูสื ่อขาวจึงควรรายงานขาว
โควิด-19 ในมุมอื่นๆ ไดดวย เชน การเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมาเปนการทำงานที่บาน (Work from Home) หรือ
การไมไดไปโรงเรียน เปนตน 

 การรายงานขาวโควิด-19 จึงไมอาจใชเพียงมุมมองทางวิทยาศาสตรหรือสุขภาพ สาธารณสุขเปนเรื่อง
สำคัญแตก็มีนัยทางสังคมดวย ซึ่งจะสงผลตอชีวิตของทุกคนไปอีกหลายป และแมเรามีผูเชี ่ยวชาญเฉพาะทาง
คอยชวย แตคนอื่นๆ เขาก็มีมุมมองอื่นๆ ในการนำเสนอขาวเชนกัน
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“ สาเหตุคือ 1. การประชาสัมพันธของภาครัฐออนแอ 
2.ผูคนขาดความรูดานวิทยาศาสตรและ

ไมเชื่อในระบบสาธารณสุข 
3.การพาดพัวขาวแบบลอเปา

ใหกดเขาไปดู (Clickbait) 
4.สื่อไมมีความรูเกี่ยวกับวัคซีนอยางเพียงพอ ”

-อิกา นิงชาส- 
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 ขณะท ี ่  อ ิกา น ิงชาส ( Ika Ningtyas) 
เลขาธิการสมาคมพันธมิตรนักขาวอิสระ (The 
Al l iance of Independent Journal ists -AJI) 
ประเทศอินโดนี เซ ีย เล าว า อ ินโดนี เซ ียม ีผ ู  ใช 
อินเตอรเน็ตเปนจำนวนมาก และยิ ่งเพิ ่มขึ ้นและ
ใชเวลานานขึ้นในสถานการณการระบาดของไวรัส
โควิด-19 แตการใชโดยขาดตวามรูเทาทันก็นำไป
สูปญหาการบิดเบือนขอมูล โดยนับตั้งแตเดือน 
ม.ค. 2564 เปนตนมา อินโดนีเซียเริ ่มฉีดวัคซีน
โควิด-19 ใหกับประชาชน พบการเผยแพรขาวปลอม
กวา 100 ขาว และกระจายผานสื่อออนไลนตางๆ 
กวา 500 ขาว เชน มีการเผยแพรคลิปวีดีโอที่ไม
เก ี ่ยวข องกับการฉีดว ัคซีนโคว ิด-19 แตเข ียน
บรรยายอางวามีการทดลองวัคซีนกับสัตวแลวทำให
สัตวตาย กอใหเกิดความหวาดกลัว ชาวอินโดนีเซีย
หลายคนรูสึกลังเลวาจะฉีดวัคซีนดีหรือไมกลายเปน
ความกังวลของหนวยงานที่เกี ่ยวของ เพราะตาม
เกณฑแลว ประชากรอยางนอยรอยละ 70 ตอง
ไดร ับการฉีดว ัคซีน เพื ่อให  เก ิดภูม ิค ุ มก ันหมู   
(Herd Immunity) ทั ้งนี ้ สาเหตุที ่ทำใหเกิดการ
สื่อสารที่ผิดพลาด ประกอบดวย

 1.การประชาสัมพันธของภาครัฐออนแอ พลอยทำใหประชาชนขาดความเชื่อถือไปดวย โดยในชวงแรกๆ 
รัฐบาลอินโดนีเซียไมไดเชื ่อเรื ่องวิทยาศาสตร นโยบายก็ไมสอดคลองกัน อีกทั ้งมีปญหาการเลือกปฏิบัติและ
การทุจริตเกี่ยวกับการเขาถึงวัคซีน 
 2.ผูคนขาดความรูดานวิทยาศาสตรและไมเชื่อในระบบสาธารณสุข เมื่อประกอบกับการที่ไวรัสโควิด-19 
เปนโรคอุบัติใหม คนทั ่วไปก็ยิ ่งทำความเขาใจไดยาก และที ่ผานมาระบบสาธารณสุขของอินโดนีเซียก็ถูก
วิพากษวิจารณอยูแลวทั้งราคาสูงและไมทั่วถึง 
 3.การพาดพัวขาวแบบลอเปาใหกดเขาไปดู (Clickbait) เชน มีขาวอาการไมพึงประสงคบางอยางที ่
ยังไมแนชัดวาเกิดจากการฉีดวัคซีนจริงหรือไม แตการพาดหัวขาวลักษณะนี้ก็ทำใหผู รับสารคิดไปกอนแลววา
วัคซีนเปนอันตรายตอรางกาย และ 
 4.สื่อไมมีความรูเกี่ยวกับวัคซีนอยางเพียงพอ ทั่วทั้งประเทศอินโดนีเซียมีผูสื่อขาวประมาณ 46,000 คน 
แตไมใชทุกคนที่เขาใจสถานการณอยางแทจริง ซึ ่งทาง AJI ไดจัดกิจกรรมสัมมนาทางออนไลน เพื่อใหความรู
กับผูสื่อขาวในการรายงานขาวเกี่ยวกับวัคซีน

 “เคล็ดลับในการรายงานขาวโควิด-19 ในการเขียนขาวควรอธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยาการแพที่อาจจะเกิด
ขึ ้นอยู แลวในการฉีดวัคซีน เพราะวัคซีนทุกๆ ประเภทมันก็จะมีอาการแสดงอยู บางแตวาไมไดสงผลตอชีวิต 
เราก็เสนอวาหลีกเลี่ยงการรายงานเรื่องปฏิกิริยาขางเคียงที่เล็กนอย เพราะมันจะสงผลตอความคิดของคนตอ
วัคซีนนั้น เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาระดับเล็กนอยมันมีอยูแลว นอกจากนี้ภาพที่เราใชออกขาวมันจะสงผลกระตุน
ตออารมณไดอยางไร เชน เสียงเด็กรองไหหรือเด็กยิ้มมีความสุขเวลาที่ฉีดวัคซีน คือภาพที่มันแสดงใหเห็นถึง
อารมณมันจะสงผลตอผูอาน และสงผลใหมีการแชรตอไปโดยที่ไมทราบบริบทที่แทจริง เรายังไดเสนออีกวาควร
เสนอขอเท็จจริงที่ถูกตองเทานั้น และหลีกเลี่ยงการรายงานขาวที่เปนขาวลือเทานั้น และอธิบายใหเขากับบริบท
เทาที ่จะทำได มันมีขอมูลเยอะแยะมากมาย เชน ขาวโปลิโอ ที ่ในประวัติศาสตรของโลก สุดทายควรอธิบายใช
คำในเชิงวิทยาศาสตร มันเปนสิ ่งสำคัญในการอธิบายศัพทตางๆ เหลานี ้ทางวิทยาศาสตรใหชัดเจน เพื ่อให
ผูที ่อานขาวเสริมสรางความรูของตัวเอง” เลขาธิการ AJI ระบุ

 นิงชาส เปดเผยวา ขอมูลเท็จหลายครั้งมาจากตางประเทศ จากนั้นกลุมตอตานการฉีดวัคซีนในอินโดนีเซีย
ก็แปลเปนภาษาทองถิ่น กอนจะแพรกระจายไปอยางรวดเร็วจนติดตามที่มาที่ไปไดยาก แตหลายกรณีก็มาจาก
กลุมเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือทางศาสนา เปนผูเลาเรื ่องที่ทำใหเกิดการเผยแพรขอมูลที่คลาดเคลื่อน โดย
การรวบรวมขอมูลขาวสารที่ไหลเวียนบนแพลตฟอรมทวิตเตอร พบวาสามารถเชื ่อมโยงไปถึงขั ้วการเมืองและ
การเลือกตั้งในอินโดนีเซีย ซึ่งเปนเรื่องทาทายเพราะแตละกลุมมีผูติดตามจำนวนมาก ยอมหมายถึงการมีอิทธิพล
บนโลกออนไลนมากดวย และเปนเรื่องยากในการตรวจสอบขอเท็จจริง



วารสารโคแฟค
12.5.2021

" ซึ่งไมวาการพาดหัวขาวนี้
จะมีเหตุผลจากอะไรก็ตาม 

แตก็ทำใหเกิดความตื่นตระหนกขึ้นแลว 
ดังนั้นสื่อมวลชนก็ตองใชความระมัดระวัง "

-หรุย จาง-
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 นอกจากนี้ The New York Times ก็ไมไดวิเคราะหอยางจริงจังเกี่ยวกับมาตรการที่ใชในประเทศจีน สามารถ
ควบคุมการระบาดไดเพียงใด การนำเสนอขาวควรตั้งอยูบนมุมมองทางวิทยาศาสตรเปนสำคัญ อีกทั้งตองเขาใจ
มุมมองทางการเมือง สิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมของจีนเปนอยางไร เพราะการนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับประเทศจีน
ยอมขัดแยงอยูแลวกับสิ่งที่โลกตะวันตกมอง การวิพากษวิจารณหรือแบงขั้วทางการเมืองจึงเปนเรื่องละเอียดออน 
มาตรการล็อกดาวนของจีนอาจดูละเอียดออนในทางการเมืองแตก็ใชไดผลในทางวิทยาศาสตร
 
 จาง เลาตอไปถึงแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสหรัฐฯ ที่มีประชาชนสวนหนึ่งตั้งคำถามถึงรัฐบาลเพราะ
มีความสงสัยในการจัดหาวัคซีน สถานการณแบบเดียวกันยังเกิดขึ้นในอีกหลายๆ ประเทศรวมถึงไทย วาวัคซีน
กลายเปนประเด็นที่ใชมุมมองทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม จนนำมาซึ่งความขัดแยง (Controversial) ซึ ่งแม
ขอโตเถียงตางๆ ใชวาจะไมมีมูลไปเสียทั้งหมด แตการเกิดกระแสแบบนี้ยอมสงผลกระทบตอแผนการฉีดวัคซีนดวย

 “ในประเด็นที่มีความซับซอน สื่อคงไมสามารถไปเปลี่ยนอุณหภูมิทางการเมืองดวยตัวเราเองได แตเรามี
อำนาจอยางนอย 2 อยางที่ทำได 1.เวลาที่เราเลือกเรื่องที่จะนำเสนอหรือวางกรอบที่จะนำเสนอ เราตองพิจารณา
มุมมองทางวิทยาศาสตร และปรึกษากับบุคลากรทางการแพทยดวย พยายามนำเสนอมุมมองหรือทำใหผู ฟง
-ผูอานไดยินเสียงบุคลากรทางการแพทยเหลานั้น 2.ในหลายๆ หนาที่ของการเปนสื่อมวลชน เราจำเปนที่จะตอง
นำเสนอขอมูลที่ถูกตอง ใหขอมูลความรูและใหความบันเทิง แตตอนนี้เราจำเปนจะตองใหความสำคัญกับฟงกชั ่น
ของเราในหนาที่ในแงของการใหความรูมากกวาในเรื ่องของ Education (การศึกษา)” จาง กลาว
 
 นักวิชาการดานสื ่อผู น ี ้ เสนอแนะดวยวา ในสำนักขาวควรมีทีมงานที ่ศึกษาขอมูลทางวิทยาศาสตร
เปนการเฉพาะกอนนำเสนอขาวออกไป ในอดีตอาจมองไมเห็นความจำเปนในเรื ่องนี้ แตจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 
ทำใหทุกอยางเปลี่ยนไป การที่กองบรรณาธิการมีทีมงานที่มีความรูดานวิทยาศาสตรมากพอจะชวยใหนำเสนอ
ขาวไดอยางถูกตอง และสื่อเองก็สามารถใหขอมูลที่เปนความรูได ประกอบกับสังคมก็ตองการขอมูลที่เขาใจงาย 
โดยเฉพาะศัพทเฉพาะทางที่มีความซับซอน แตความทาทายคือ ขาวที่มีเนื้อหาวิทยาศาสตรแทๆ มักไมคอยไดรับ
ความสนใจ เชน ขาวพนักงานบริษัทในประเทศจีนที่ผลิตวัคซีนซิโนฟารม (Sinopharm) เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 
หากอานเพียงพาดหัวอาจเขาใจไปวามีคนเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน แตขอเท็จจริงจะอยูในเนื้อขาว วาผูเสียชีวิต
ยังไมไดรับการฉีดวัคซีน แตเคยไดรับยาหลอก (Placebo) ในการทดลองวัคซีน ซึ่งไมวาการพาดหัวขาวนี้จะมีเหตุผล
จากอะไรก็ตาม แตก็ทำใหเกิดความตื่นตระหนกขึ้นแลว ดังนั้นสื่อมวลชนก็ตองใชความระมัดระวัง

       ดาน หรุ ย จาง (Rui Zhang) อาจารย
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ประเทศไทย ใหความเห็นวา สถานการณ
โรคระบาดสงผลกระทบในหลายมิติท้ังสุขภาพ เศรษฐกิจ 
และรวมถึงการเมืองดวย โดยรัฐบาลจะเปนผูกำหนด
นโยบายวาจะร ับมืออยางไร แตก็ม ีการแบงขั ้วทาง
การเมืองที่มีทั ้งคนเห็นดวยและไมเห็นดวยกับนโยบาย
ดังกลาว และความตึงเครียดทางการเมืองก็นำไปสู 
ความลมเหลวในการตอสู กับโรคระบาด ดังนั ้นจึงไม
อาจเพิกเฉยมุมมองทางการเมืองเกี่ยวกับโรคระบาดได
เชน การนำมุมมองของวัคซีนไปผูกโยงกับการเมือง 
ทำใหมุมมองของผูคนตอวัคซีนเปลี่ยนไปวิทยาศาสตร
และสาธารณสุขไมใชเรื ่องใหม แตจะถูกกระทบเมื่อนำ
เสนอโดยใชมุมมองทางการเมือง อาทิ สหรัฐอเมริกา 
มีข าวที ่ต ีพิมพใน นสพ.The New York Times ว า
ดวยประเด็นวัคซีนโควิด-19 ถูกทำใหกลายเปนเครื่องมือ
ทางการเมือง เปนมายาคติสงผลตอความคิดและ
ความเขาใจของคน แตก็มีงานวิจัยจากแหลงอื่นๆ วาดวย
ความครอบคลุมในการทำขาวของ The New York Times 
เปนอยางไรในป 2563 



" ความไวไมสำคัญเทาความถูกตอง 
เมื่อผิดพลาดก็ตองแกขาว 

เพราะความผิดพลาด
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นได!!! ”

วาเนสซา สไตนเม็ทซ 
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 แตกรณีวัคซีนแอสตราเซเนกาในเยอรมนีนั ้นยอมรับวาเปนประเด็นซับซอน อาจไมใชความผิดทั ้งสื ่อ 
นักการเมืองหรือนักวิทยาศาสตร เพราะวัคซีนยิ ่งอยู ในตลาดนานก็จะยิ ่งมีขอมูลและหลักฐานมากขึ ้นนำไปสู 
การเปลี ่ยนแปลงนโยบายดานวัคซีน ที ่ผานมาตั ้งแตตนป 2564 ก็มีขอมูลเปลี ่ยนไปเรื ่อยๆ เชน ใหใชเฉพาะ
คนอายุต่ำกวา 65 ปเทานั ้น ตอมาก็เปนใหระงับการใช จากนั้นบอกใหใชเฉพาะคนอายุ 60 ปขึ ้นไป และลาสุด
ยังแนะนำวาหญิงอายุ 27-55 ป ไมควรใชเพราะเสี่ยงภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เปนตน สวนอังกฤษไมมีขาวทำนองนี้ 
และนอรเวยเลิกใชไปเลย

 “จะเห็นเลยวาภาพที ่เราเห็นตรงนี ้มันซับซอน มันยากมากที ่จะเขาใจอยางแทจริง ฉะนั ้นนักขาวควรจะ
ตัดสินใจวาจะออกขาวอะไรแลวก็ให ม ันไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี ้ย ังมีอ ีกปญหาหนึ ่งที ่อยากใหเห ็น 
ที ่น ักขาวประสบ คือเวลาที ่ เราตองใหข อมูลสาธารณชนเกี ่ยวกับความเปนไปไดของผลขางเคียงของวัคซีน
เรื ่องของการอุดตันเสนเลือดในกลุ มผู หญิง แลวอีกเรื ่องหนึ ่งมันอาจจะไมไดสงผลตอชีวิตมากขนาดนั ้น คือ
จริงๆ ยุโรปที ่ฉ ีดวัคซีนไปลานคน พบเพียง 142 คนเทานั ้นเองที ่ม ีล ิ ่มเล ือดอุดตัน ถาอานแตพาดหัวขาว
เกี ่ยวกับ Blood Clot (ลิ ่มเลือดอุดตัน) ที ่ เกิดขึ ้นมันก็นากลัว เอาตรงนี ้มา Focus (เนน) มันไมมีบริบท แต
จริงๆ แลวมันอาจจะไมไดสื ่อจริงๆ ฉะนั ้นคนจะจำสิ ่งที ่สรางอารมณรวมไดมากกวา ฉะนั ้นจะตองระมัดระวัง 
แลวก็ในเร ื ่องของการเมืองในการที ่จะพยายามฉีดใหกับพลเมือง มันจะกอใหเกิดความหวาดกลัว ซึ ่งจริงๆ 
เขาอาจจะไมได อยู  ในกลุ มเสี ่ยงดวยซ้ำแลวก็ไม ได ม ีผลขางเคียง เขาก็อาจเลี ่ยงไมฉ ีด ฉะนั ้นที ่ เยอรมันจึง
ค อนข างฉ ีดว ัคซ ีนอยางล าช า ม ีกล ุ มคนที ่ ไม อยากฉีดแอสตราเซเนกา จะรอไบโอเอ ็นแทค (BioNTech)” 
สไตนเม็ทซ กลาว

 ปดทายดวย วาเนสซา สไตนเม็ทซ (Vanessa Steinmetz) 
ผูประสานงานโครงการ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประจำภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลาววา ที่ผานมาโตะ
ขาวการเมืองประจำสำนักขาวตางๆ จะมีทีมงานขนาดใหญมาก 
ตรงขามกับโตะขาวสาธารณสุขและวิทยาศาสตรที่เปนทีมงาน
เล็กๆ แตทุกวันนี้ไดเปลี่ยนไปแลวหลังไวรัสโควิด-19 ระบาด แมจะ
ไมใชการจางทีมงานเพิ่มแตเปนทีมงานเดิมที่ปรับตัวมาเรียนรู
ทำความเขาใจสถานการณโรคระบาดก็ตาม 

 ในฐานะที่เคยทำงานดานสื่อมวลชนในประเทศเยอรมนีมา 
10 ป สิ่งหนึ่งที่พบเห็นแมจะไมทุกวันคือความสมดุลที่เปนเท็จ 
(False Balance) เชน รายการทอลกโชวรายการหนึ่ง เชิญแขกที่
เปนมองวาเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องเดียวกันแตมีมุมมองคนละดานมา
ออกรายการและใหเวลาพูดเทากัน แตจริงๆ แลว มีเพียงคนเดียว
ที่ไดรับการยอมรับในแวดวงวิทยาศาสตร ในขณะที่อีกคนหนึ่ง
เปนเพียงความคิดเห็นที่ไมมีขอมูลรองรับ การจัดรายการแบบนี้
อาจทำใหผู ชม-ผู ฟงสับสนไดว าตกลงแลวขอมูลของใคร
มีหลักฐานทางวิทยาศาสตรรับรองมากกวากัน

 อีกประการหนึ่งคือ เมื่อผูสื ่อขาวไมมีความเชี่ยวชาญ
ก็อาจทำใหตีความผลการศึกษาไมถูกตอง เชน มีหนังสือพิมพ
ฉบับหนึ ่งในเยอรมนี เสนอขาววาวัคซีนของแอสตราเซเนกา 
(Astrazeneca) มีประสิทธิภาพเพียงรอยละ 8 สำหรับผูปวย
อายุ 65 ปขึ ้นไปเทานั ้น จากนั ้นก็มีสำนักขาวอื ่นๆ อางอิง
ไปนำเสนอตอโดยไมไดตรวจสอบ แตความเปนจริงคือผล
การศึกษาดังกลาวแมไมไดผิดพลาดเสียทีเดียว แตยังมีขอมูล
ไมเพียงพอ อาทิ กลุ มตัวอยางในการศึกษามีจำนวนนอย
เก ินไปในการท ี ่จะสร ุปผล และเม ื ่อนำเสนอไปแล วการจะ
แกขาวก็ทำไดยาก
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ศริญญา เจียรสุข
ธิดารัตน บุญภมร

ณภัทร เรืองนภากุล
ปนทิพย ต้ันชีวะวงศ
ธนภัทร โกศะโยดม

www.cofact.org cofact โคแฟค

@cofactthailand @cofact
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 ผูประสานงานโครงการ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
กลาวสรุปวา ปญหาที ่ยกมาทั ้งการขาดความเชี ่ยวชาญในสำนักขาว ความซับซอนของประเด็น นโยบายที ่
เปลี ่ยนแปลงไป-มา และอารมณของขาวที ่นำเสนอออกไป เรื ่องเหลานี ้ไมใชเรื ่องใหม และมีสิ ่งที ่ควรยึดถือไมวา
การรายงานขาวโควิด-19 หรือขาวอะไรก็ตาม คือ

1.ความไวไมสำคัญเทาความถูกตอง ตองตรวจสอบกอนพาดหัวขาวไมใชเสนอขาวไปกอน     
2.เพิ ่มขีดความสามารถของบุคลากร ที ่เยอรมนีมีองคการดานวิทยาศาสตรของเอกชน รับฝกอบรม  
   ใหผู สื ่อขาวสามารถอานผลงานทางวิชาการไดเขาใจ 
3.ระมัดระวังการพาดหัวขาว แมในเนื ้อขาวจะเขียนอธิบายขอมูลไวอยางถูกตองครบถวน แตผู ร ับสาร        
   มักเขาใจไปตามพาดหัวขาวทำใหเกิดความเขาใจผิดได และ 
4.เมื ่อผิดพลาดก็ตองแกขาว เพราะความผิดพลาดเปนสิ ่งที ่เกิดขึ ้นได!!!

สแกนเพ่ือชมวิดีโอ
การเสวนายอนหลัง

- Everyone is a fact checker.-


