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เรื่อง การรายงานข่าววัคซีนโควิด-19: กรณีศึกษา “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกฯ ”
ในวันที่ 12 มี.ค. 64 และ “การฉีดวัคซีนของนายกฯ” ในวันที่ 16 มี.ค. 64
บทนำ / Introduction
จากเหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 12 มี.ค. 64 และ
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วน ในวันที่ 16 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ทั้งสองเหตุการณ์ส ่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น เกี่ยวกับวัคซีน “แอสตราเซเนกา” ในสังคมไทย ในขณะที่
สื่อมวลชนถือเป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในการรายงานข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับวัคซีน เพื่อประโยชน์/ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็น
การป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของข่าวลวง หรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ในแง่ลบต่อการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
จากผลกระทบเรื่องความเชื่อมั่นและความสำคัญของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
Media Alert จึงสนใจศึกษาการรายงานข่าว “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี” ในวันที่
12 มี.ค. 64 และ “การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วน” ในวันที่ 16 มี.ค. 64 จากรายการ
ข่าวภาคเที่ยงของทีวีดิจิทัล และทีวีออนไลน์ เพื่อศึกษา 1) ระยะเวลาการนำเสนอข่าว 2) ประเด็นข่าววัคซีน/โควิด19 ที่สื่อนำเสนอ 3) แหล่งข่าวที่ปรากฎ และ 4) การแสดงความเห็น/ลักษณะลีลาหรือกลวิธีการนำเสนอ (Style)
ของผู้ประกาศข่าวหรือผู้ดำเนินรายการต่อสถานการณ์วัคซีน/โควิด-19 ภายใต้บริบทเหตุการณ์ทั้ง 2 วันข้างต้น
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วิธีการศึกษา / Methods
วิธีการคัดเลือกหน่วยการศึกษา
1) เลือกศึกษารายการข่าวภาคเที่ยงที่ออกอากาศ ในวันที่ 12 มี.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีการรายงานข่าว
การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และในวันที่ 16 มี.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีการรายงานข่าว
การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วน จากคลิปรายการข่าวในยูทูป (Youtube) โดยใช้คำค้น
“ข่าวเที่ยง 12 มี.ค. 2564” และ “ข่าวเที่ยง 16 มี.ค. 2564” เพื่อค้นหาหน่วยการศึกษา
2) จากคลิปรายการข่าวที่ปรากฎจากผลลัพธ์การค้นหา เลือกศึกษาคลิปรายการข่าวเที่ยงที่มีการไลฟ์สด
ผ่านยูทูป โดยพบคลิปจากช่องทีวีดิจิทัล 5 ช่อง ได้แก่ 1) ข่าวเที่ยงไทยรัฐ 2) TNN ข่าวเที่ยง 3) ข่าวเที่ยง NEW18
4) ข่าวเที่ยงช่องวัน 5) เที่ยงทันข่าว PPTV และพบรายการข่าวเที่ยงที่มีการไลฟ์สดผ่านยูทูปทางช่องทีวีออนไลน์
1 รายการ ได้แก่ รายการ Top ข่าวเที่ยง ทางช่อง Top News
3) เพื่อให้ได้หน่วยการศึกษาที่เป็นตัวแทนรายการข่าวทางทีวีออนไลน์เพิ่มอีก 1 รายการ Media Alert จึง
เลือกศึกษารายการข่าวเที่ยงที่มีการไลฟ์สดผ่านยูทูปอีก 1 รายการ ได้แก่ Wake Up Thailand ทางช่อง Voice
TV
4) จากคลิปรายการข่าวเที่ยงทีไ่ ด้จากวิธีการในข้อที่ 1 -3 ศึกษาคลิปรายการข่าวเที่ยงที่ออกอากาศในวันที่
12 มี.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีการรายงานข่าวการเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และศึกษา
คลิป รายการข่าวเที่ย งที่ออกอากาศในวัน ที่ 16 มี. ค. 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีการรายงานข่าวการฉีดวัคซีน ของ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วน ซึง่ ทำให้ได้หน่วยการศึกษา ดังตาราง

ตารางที่ 1 แสดงรายการข่าวที่เป็นหน่วยการศึกษา
ลำดับ
1
2
3
4
5

รายการ
ข่าวเที่ยงไทยรัฐ
TNN ข่าวเที่ยง
ข่าวเที่ยง NEW18
ข่าวเที่ยงช่องวัน
เที่ยงทันข่าว

สถานี

ลิงค์วันที่ 12 มี.ค. 64
ทีวีดิจิทัล
ThairathTV
bit.ly/3ldBg6B
TNN 16
bit.ly/3eBheSi
นิว18 NEW18
bit.ly/3qJJWD5
One 31
bit.ly/2Oq1kPS
PPTV
bit.ly/2OQ4Hjb

ลิงค์วันที่ 16 มี.ค. 64
bit.ly/3cFIa0w
bit.ly/3eKpsaY
bit.ly/38KLupU
bit.ly/3d1DouK
bit.ly/3bPZfWh

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

3

ลำดับ
1
2

รายการ
TOP ข่าวเที่ยง
#WakeUpThailand

สถานี
ลิงค์วันที่ 12 มี.ค. 64
ทีวีออนไลน์
TOP NEWS
bit.ly/30EHrXT
Voice TV
bit.ly/2OP5wIS

ลิงค์วันที่ 16 มี.ค. 64
bit.ly/3tqatqF
bit.ly/2ODMJQX

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
การวางกรอบข่าว (News Framing)
ตามแนวคิดของ Robert M. Entman ระบุว่า การวางกรอบเป็นการเลือกบางแง่มุมในการรับรู้ความจริง
ของปัจเจกบุคคล และทำให้แง่มุมดังกล่าวเด่นชัดขึ้น หรือลดทอนความสำคัญในบางเรื่องลง ผ่าน 1) การนิยาม
ปัญหา (Problem definition) 2) การตีความสาเหตุ (Causal interpretation) 3) การประเมินทางศี ล ธรรม
(Moral evaluation) และ 4) การให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะถึงทางออกของปัญหา
ทั้งนี้ การวางกรอบดังกล่าว สามารถทำได้ ผ่านกำหนดประเด็นข่าว การให้พื้นที่แหล่งข่าว และลีลาหรือ
กลวิธีการนำเสนอ (Style) ที่สามารถสะท้อนถึงจุดยืน และมุมมองของสื่อ ทั้งในเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็นกลาง ใน
เรื่องนั้น ๆ
บทบาทหน้าที่ของสื่อ/รายการข่าว
ตามแนวคิดของลาสเวลล์ (Lasswell) และแมคไควล์ (Mcquail) สามารถสรุปบทบาทหน้าที่ ของของ
สื่อมวลชนทั่วไปออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อแจ้งข่าวสารให้ทราบ (To inform) 2) เพื่อให้ความรู้ (To
Educate) 3) เพื่อให้ความบันเทิง (To entertain) และ 4) เพื่อการชักจูงใจ หรือเสนอแนะ (To persuade) ทั้งนี้
สำหรับบทบาทหน้าที่ของรายการข่าวในการศึกษาครั้งนี้ เน้นที่การทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้ การ
ตีความข้อเท็จจริง รวมถึงการแสดงความคิดเห็น เป็นสำคัญ
ประเด็นการศึกษา
1) เพื่อศึกษา (1) ระยะเวลาการนำเสนอข่าววัคซีน/โควิด-19 (2) ประเด็นข่าว“การเลื่อนฉีดวัคซีนของ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ” ในวันที่ 12 มี.ค. 64 และ “การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
บางส่วน” ในวันที่ 16 มี.ค. 64 ที่สื่อนำเสนอ ซึ่งในที่นี้หมายถึงบริบทการนำเสนอข่าววัคซีน/สถานการณ์โควิด-19
ที่เกี่ยวข้อง (3) แหล่งข่าวที่ปรากฎ และ (4) การแสดงความเห็นของผู้ประกาศข่าวหรือผู้ดำเนินรายการต่ อ
สถานการณ์ดังกล่าว
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2) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการนำเสนอหรือลีลาหรือกลวิธีการนำเสนอ (Style) ของรายการข่าวที่เป็นหน่วย
การศึกษา หรือจากรูปธรรมที่พบในข้อหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นวิธีการรายการข่าว การวางกรอบเนื้อหา
ลักษณะการนำเสนอข่าวการเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี” ในวันที่ 12 มี.ค. 64 และ “การ
ฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วน” ในวันที่ 16 มี.ค. 64
สิ่งที่พบ / Key Findings
1. ระยะเวลาการรายงานข่าว“การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี” ในวันที่ 12 มี.ค. 64
และ “การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วน” ในวันที่ 16 มี.ค. 64
เนื่องจากรายการข่าวเที่ยงที่เลือกศึกษามีเวลารวมออกอากาศที่แตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นการ
ให้เวลาการรายงานเหตุการณ์ “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี” ในวันที่ 12 มี.ค. 64
และ “การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วน” ในวันที่ 16 มี.ค. 64 ของแต่ละรายการ จึงต้อง
ใช้ฐานการคำนวณที่ 60 นาที เท่ากัน ซึ่งจากการคำนวณพบว่า
1) รายการข่าวเที่ยง TNN เป็นรายการให้เวลานำเสนอข่าววัคซีน /สถานการณ์โควิด-19 ทั้งในวันที่ 12
และ 16 มี.ค. 64 มากกว่ารายการอื่น ๆ ที่เลือกศึกษา
2) รายการข่าวเที่ยงไทยรัฐ ข่าวเที่ยงช่องวัน และเที่ยงทันข่าวทาง PPTV ถือเป็นกลุ่มรายการที่ ให้เวลา
นำเสนอข่าววัคซีน/สถานการณ์โควิด-19 น้อยกว่า 10 นาที/ ชั่วโมง
3) หากเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยระหว่างกลุ่มรายการทางทีวีดิจิทัล และทีวีออนไลน์แล้ว พบว่ารายการข่าว
กลุ่มทีวีออนไลน์ให้เวลาการนำเสนอข่าวในประเด็นวัคซีน/สถานการณ์โควิด -19 มากกว่ากลุ่มรายการข่าวทางทีวี
ดิจิทัล
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ตารางที่ 2 แสดงเวลาการรายงานข่าว “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี” ในวันที่ 12
มี.ค. 64
เวลาโดยประมาณในการรายงานข่าว “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี”
ในวันที่ 12 มี.ค. 64 ในรายการข่าวเที่ยงที่เลือกศึกษา (ชั่วโมง:นาที:วินาที)
รายการ
เที่ยงทัน
ข่าวเที่ยง
TNN
ข่าวเที่ยง ข่าวเที่ยง
TOP
WakeUp
ข่าว
ไทยรัฐ
ข่าวเที่ยง
New18
ช่องวัน
ข่าวเที่ยง Thailand
PPTV
เวลานำเสนอ
เวลารวมข่าว
วัคซีน/โควิด-19
เวลารวม
ออกอากาศ
เวลารวมข่าว
วัคซีน/โควิด-19
(เทียบโดยใช้
ฐาน 60 นาที)

0:12:02

0:32:49

0:16:52

0:10:39

0:12:12

0:28:57

0:28:36

2:30:00

1:30:00

1:00:00

1:30:00

1:30:00

2:00:00

1:30:00

0:05:20

0:22:00

0:16:52

0:07:00

0:08:10

0:14:27

0:19:00

ตารางที่ 3 แสดงเวลาการนำเสนอเหตุการณ์ “การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วน” ใน
วันที่ 16 มี.ค. 64
เวลาโดยประมาณในการการรายงานข่าว “การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วน”
ในวันที่ 16 มี.ค. 64 ในรายการข่าวเที่ยงที่เลือกศึกษา (ชั่วโมง:นาที:วินาที)
รายการ

เวลานำเสนอ
เวลารวมข่าว
วัคซีน/โควิด-19
เวลารวม
ออกอากาศ
เวลารวมข่าว
วัคซีน/โควิด-19
(เทียบโดยใช้
ฐาน 60 นาที)

ข่าวเที่ยง
ไทยรัฐ

TNN
ข่าวเที่ยง

ข่าวเที่ยง
New18

ข่าวเที่ยง
ช่องวัน

เที่ยงทัน
ข่าว
PPTV

TOP
ข่าวเที่ยง

WakeUp
Thailand

0:22:07

0:37:18

0:13:31

0:12:05

0:13:46

0:30:24

0:26:16

2:30:00

1:30:00

1:00:00

1:30:00

1:30:00

2:00:00

1:30:00

0:09:30

0:25:00

13.31

0:08:20

0:09:30

0:15:12

0:17:00
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2. การนำเสนอประเด็นข่าว “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ” ในวันที่ 12 มี.ค. 64
และ “การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วน” ในวันที่ 16 มี.ค. 64
ผลการศึกษาพบลักษณะร่วม และลักษณะเฉพาะในการเลือกนำเสนอประเด็นข่าว“การเลื่อนฉีดวัคซีนของ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี” ในวันที่ 12 มี.ค. 64 และ “การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
บางส่วน” ในวันที่ 16 มี.ค. 64 ดังนี้
1) ทุกรายการมีการจัดลำดับ ประเด็น การนำเสนอข่ าวที่คล้ายคลึง กัน โดยสามารถแสดงให้เห็น ถึ ง
โครงสร้างหลักในการรายงานข่าวทั้ง 2 เหตุการณ์ ได้ดังนี้
(1.1) การรายงานข่าวตามสถานการณ์ ที่ศึกษา ได้แก่ “การเลื่อนฉีด วัคซีนของ นายกฯ และ
ครม.” ซึ่งเป็นสถานการณ์หลักในวันที่ 12 มี.ค. 64” และ “การฉีดวัคซีนของ นายกฯ และรัฐมนตรีบางส่วน” ซึ่ง
เป็นสถานการณ์หลักในวันที่ 16 มี.ค. 64
(1.2) การรายงานสถานการณ์จากต่างประเทศ ได้แก่ การรายงานข่าวการระงับฉีดวัคซีนแอสตรา
เซเนกาในประเทศกลุ่มยุโรป และการยืนยันความปลอดภัยของวัคซีนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น EMA และ
WHO ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลเชื่อมโยงอธิบายสาเหตุของสถานการณ์หลักที่เกิดขึ้นในข้อ (1.1)
(1.3) การรายงานสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั้งในและต่างประเทศ
และการฉีดวัคซีนในต่างจังหวัด สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่เป็นผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
2) รายการ TNN ข่าวเที่ยง เป็นรายการเดียวที่มีการรายงานให้ความรู้เรื่องโรคลิ่มเลือดอุดตัน และมีการ
การสัมภาษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลข้างเคียง และข้อมูลการทดสอบของวัคซีนแต่ละ
ชนิด (ในวันที่ 12 มี.ค. 64)
3) ข่าวเที่ยงไทยรัฐ เป็นรายการเดียวในกลุ่มรายการจากช่องทีวีดิจิทัล ที่มีการวิเคราะห์ข่าวโดยผู้สื่อข่าว
อาวุโส โดยชี้ให้เห็นถึงการปฏิเสธฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาของรัฐมนตรีบางราย ที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และ
ความเชื่อมั่นของประชาชน (ขีดเส้นใต้กับสุภาพ คลี่ขจาย / "ยังมีรมต. บางรายหนีฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19" ใน
วันที่ 16 มี.ค. 64)
4) สำหรั บ การรายงานข่ า วในวั น ที ่ 16 มี . ค. 64 พบการเชื ่ อ มโยงประเด็ น ข่ า วการฉี ด วั ค ซี น ของ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกับการชี้ช่องเสี่ยงโชค/ เล่นสลากพนัน ของสื่อ ในรายการข่าวเที่ยงไทยรัฐ , ข่าว
เที่ยง New18, ข่าวเที่ยงช่องวัน และ Top ข่าวเที่ยง ซึ่งมีการรายงานเรื่อง วันเกิด เวลาที่นายกรัฐมนตรีเข้ารับการ
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ฉีดวัคซีน หมายเลขขวดวัคซีน น้ำหนัก ความดันของนายกรัฐมนตรี เชื่อมโยงกับการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในช่วงบ่ายวันที่ 16 มี.ค. 2564 ทั้งนี้ พบว่าการรายงานข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะกึ่งทางการปนไปกับการพูดแซว
และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ประกาศ
5) พบว่ารายการ Top ข่าวเที่ยง และ Wake Up Thailand มีการเลือกประเด็นข่าว และการโปรยนำ/
เน้นเพื่อตอบสนอง/แสดงจุดยืนทางการเมือง ตัวอย่างเช่น รายการ Top ข่าวเที่ยง มีการนำข้อความทวิตเตอร์ของ
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ มาเป็นประเด็นข่าว เพื่อวิพากษ์วิจารณ์ /สื่อความหมายว่าคุณหญิงสุดารัตน์จงใจ
บิดเบือนข้อมูลและเล่นการเมืองโดยไม่คิดถึงประโยชน์สาธารณะ รวมถึงการเลือกรายงานสถาการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด
ที่มีประวัติเข้าร่วมการชุมนุม เพื่อชี้ให้เห็นว่าการประกาศใช้ พระราชกำหนดฉุกเฉิน ห้ามการชุมนุมเป็นเรื่องที่ มี
เหตุผลรองรับ ในขณะที่รายการ Wake Up Thailand มีการพาดหัวข่าวการเลื่อนฉีดวัคซีนวันที่ 12 มี.ค. 64 ว่ามี
เหตุจูงใจทางการเมือง (“ยังไม่ฉีดวัคซีน สงสัยมีแรงจูงใจทางการเมือง”) เพื่อโจมตี/ชี้ให้เห็นถึงความไม่น่าไว้วางใจ
ในการทำงานของรัฐบาล เป็นต้น
6) Wake Up Thailand เป็นรายการเดียวที่มีการนำเสนอข่าว ส.ส.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร เดินทางไปกรม
ควบคุมโรคเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาข้อตกลงระหว่างรัฐบาล และบริษัทสยามไบโอซายเอนซ์ ในวันที่ 16 มี.ค.
64 รวมถึงการนำเสนอประเด็นข่าววัคซีน ทั้งในวันที่ 12 และ 16 มี.ค. 64 โดยเน้นเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องการบริหาร
จัดการวัคซีนของรัฐที่ผิดพลาด เช่น การเลือกแทงม้าตัวเดียว (แอสตราเซเนกา) และการนำเข้าวัคซีนเพียง 2 ชนิด
(แอสตราเซเนกา และซิโนแวค) โดยอ้างอิงถึงข้อมูลที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เคยนำเสนอ ทั้งนี้ พบว่าการกำหนด
ประเด็น ข่าวที่พบในรายการ Wake Up Thailand ดังกล่าว ถือเป็นโครงสร้างการรายงานข่าวที่ตรงข้ามกับ
โครงสร้างการรายงานในข้อ 1)
ข้อมูลในตารางที่ 4 เป็นการแสดงประเด็น/หัวข้อข่าวที่พบจากการศึกษารายการข่าวเที่ยงทั้ง 7 รายการ
ทั้งในวันที่ 12 มี.ค. 64 และ 16 มี.ค. 64 โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงความร่วมและความต่างของประเด็นข่าวที่พบ
ในแต่ละรายการ ซึ่งสะท้อนถึงความรอบด้านในการนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนและสถานการณ์โควิด -19
การวางกรอบข่าว การจัดวางวาระข่าวสาร และลักษณะการนำเสนอหรือลีลาหรือกลวิธีการนำเสนอ (Style) ของ
รายการข่าวที่สะท้อนถึงจุดยืนของแต่ละรายการ
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ตารางที่ 4 แสดงประเด็น/หัวข้อข่าวที่พบจากการศึกษารายการข่าวเที่ยงทั้ง 7 รายการ ในวันที่ 12 มี.ค. 64
รายการข่าวเที่ยงที่เลือกศึกษาในวันที่ 12 มี.ค. 64
ประเด็นข่าวที่พบ
เหตุการณ์นายกรัฐมนตรีเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19
กระทรวงสาธารณสุ ข แจงเหตุ เ ลื ่ อ นฉี ด วั ค ซี น โควิ ด -19
นายกรัฐมนตรี ขอเวลาสอบสวน 1-2 สัปดาห์
รมต. สาธารณสุ ข ชี ้ แ จงการเลื ่ อ นฉี ด วั ค ซี น โควิ ด -19 แก่
นายกรัฐมนตรีเพื่อความปลอดภัย
รัฐมนตรีเดินทางกลับ/นายกรัฐมนตรีเข้าปฏิบัติการที่ทำเนียบฯ
หลังกระทรวงสาธารณสุขแถลงเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19
รัฐมนตรีบางคน (มนัญญา-ทรงศักดิ์) มารอฉีดวัคซีนเก้อ
รัฐมนตรีบางคนยังไม่ตอบรับการฉีดวัคซีน (ประวิตร)
เหตุผลที่นายกรัฐมนตรียังไม่ฉีดวัคซีน สงสัยมีแรงจูงใจทาง
การเมือง
รายงานพิเศษ ทำความรู้จักโรคลิ่มเลือดอุดตัน ภัยเงียบใกล้ตัว
รายงานพิเศษ ยังไม่มีข้อมูลยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีนแอ
สตราเซเนก้า-ซิโนแวค
แผนการนำเข้า และการฉีดวัคซีนซิโนแวคในพื้นที่ต่าง ๆ
สถานการณ์วัคซีนโควิด-19 ในต่างประเทศ
EMA ยันวัคซีนแอสตราเซเนกาใช้ได้ ยังไม่พบข้อบ่งชี้ ทำลิ่ม
เลือดอุดตัน
หลายชาติในทวีปยุโรป เช่น เดนมาร์ค ออสเตรีย ระงับ ใช้
วัคซีนแอสตราเซเนกา
EU อนุมัติใช้วัคซีนโควิด -19 J&J ตั้งเป้าผลิตวัคซีน จำนวน
3,000 ล้านโดส
วัคซีน Novavax มีประสิทธิภาพสูง 96% ต้านการกลายพันธ์
โควิด-19 ได้
โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ทุกคน ภายใน 1 พ.ค. นี้
ความเห็นในสื่อออนไลน์ต่อประเด็นวัคซีนโควิด-19
สุดารัตน์ทวิตข้อความถามความชัดเจนเรื่องแผนการฉีดวัคซีน
โควิด-19
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ไทยรัฐ
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ข่าว
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ช่องวัน

เที่ยงทัน
ข่าว
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ข่าว
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รายการข่าวเที่ยงที่เลือกศึกษาในวันที่ 12 มี.ค. 64
ประเด็นข่าวที่พบ

ข่าว
เที่ยง
ไทยรัฐ

TNN
ข่าว
เที่ยง

ข่าว
เที่ยง
New18

ข่าว
เที่ยง
ช่องวัน

เที่ยงทัน
ข่าว
PPTV

ความคิดเห็นของ Thewin Chanyawong ต่อกรณีเลื่อนฉี ด
วัคซีนโควิด-19
ความคิดเห็นของ Wan ubumrung ต่อกรณีเลื่อนฉีดวัคซีนโค
วิด-19
สอบถามความเห็นจากผู้ชมเรื่องความมั่นใจต่อวัคซีนแอสตรา
ซิเนกา
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 และการฉีดวัคซีนโควิด -19 ใน
ประเทศไทย
รายงานสถานการณ์ทั่วไป


การฉีดวัคซีนซิโนแวคให้แพทย์/การปฏิบัติหน้าที่ของ อสม./


รายงานผู้ติดเชื้อในพื้นที่แม่สอด ปทุมธานี และสมุทรสาคร
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ/ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลำดับที่ 960961 พบประวัติร่วมชุมนุม
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในต่างประเทศ
พระราชวังสวีเดนแถลง เจ้าชาย-เจ้าหญิง ติดโควิด-19
ไวรัสโควิด-19 คร่าชีวิตชาวกัมพูชา คนแรกของประเทศ
หมายเหตุ: การจัดประเด็นข้างต้น พิจารณาจากการโปรยนำข่าว และประเด็นเนื้อหาข่าวที่พบจากการรายงาน

TOP
ข่าว
เที่ยง

Wake
Up
Thailand












ตารางที่ 5 แสดงประเด็น/หัวข้อข่าวที่พบจากการศึกษารายการข่าวเที่ยงทั้ง 7 รายการ ในวันที่ 16 มี.ค. 64
รายการข่าวเที่ยงที่เลือกศึกษาในวันที่ 16 มี.ค. 64
ประเด็นข่าวที่พบ
เหตุการณ์นายกรัฐมนตรีฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรก
รายงานบรรยากาศการฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีแถลงขอบคุณประชาชน
รายงานวันเกิด น้ำหนัก ความดัน หมายเลขขวดวัคซีน เป็นต้น
(เชื่อมโยงกับการเสี่ยงโชค)
รายงานบรรยากาศฉี ด วั ค ซี น โควิ ด -19 / ตั ว อย่ า งรายชื่ อ
รัฐมนตรีที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 และไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19
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ข่าว
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ข่าว
เที่ยง
ช่องวัน

เที่ยงทัน
ข่าว
PPTV

TOP
ข่าว
เที่ยง

Wake
Up
Thailand
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รายการข่าวเที่ยงที่เลือกศึกษาในวันที่ 16 มี.ค. 64
ประเด็นข่าวที่พบ

ข่าว
เที่ยง
ไทยรัฐ

TNN
ข่าว
เที่ยง

เหตุผลที่ไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประวิตร / ประวิตรชิ่ง...
9 รัฐมนตรีงดฉีดวัคซีนโควิด-19 พบ นฤมล-ธรรมนัส จ่อมีลูก
อนุทินยืนยันแอสตราเซเนกาไม่เกี่ยวข้องกับภาวะลิ่มเลือดอุด
ตัน
สถานการณ์วัคซีนโควิด-19 รายงานผู้ติดเชื้อ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
EMA และ WHO ยืนยันว่าวัคซีนโควิด-19 ไม่มีความเชื่อมโยง
กับภาวะลิ่มเลือด/ภาพรวมการฉีดวัคซีนในต่างประเทศ
บริษัทแอสตราเซเนกาแถลงยืนยันความปลอดภัยของวัคซีนโค
วิด-19
ภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใน 10 ประเทศอาเซียน
สถานการณ์การระงับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในทวีปยุโรป และ
ประเทศอื่น ๆ
ย่อโลกเศรษฐกิจ โควิด-19 ฉุดการท่องเที่ยวแคนาดาดิ่งเหว
สถานการณ์วัคซีนโควิด-19 รายงานผู้ติดเชื้อ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในประเทศไทย
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย
กทม. เปิดลงทะเบียนขอฉีดวัคซีนโควิด -19 /การลงทะเบียน
ยืนยันและกระบวนการจองสิทธิในจังหวัดต่าง ๆ
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด19 ในพื้นที่ อ. แม่สอด จ.สุพรรณบุรี จ.สมุทรสาคร
เปิดเผย 7 โรค ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีนโควิด-19
จุฬาฯ วิจัยสำเร็จ สุนัขดมกลิ่นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19
ศบค. เตรียมพิจารณาผ่อนคลายช่วงเทศกาลสงกรานต์
ตลาดบางแคติดเชื้อโควิด-19 รวม 224 คน/สำนักงานเขตบาง
แคร่วมกับประชาชนทำความสะอาดตลาดบางแค
แผนการจัดหาวัคซีนโควิด -19 ปี 2564 ของไทย/การนำเข้า
วัคซีนโควิด -19 ของภาคเอกชน
คุกคาม ส.ส. วิโรจน์ขวางตรวจสอบบริษัทสยามไบโอไซเอนส์
วิเคราะห์ข่าว
ประเด็น "รมต. บางรายหนีฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19"
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รายการข่าวเที่ยงที่เลือกศึกษาในวันที่ 16 มี.ค. 64
ประเด็นข่าวที่พบ

ข่าว
เที่ยง
ไทยรัฐ

TNN
ข่าว
เที่ยง

ข่าว
เที่ยง
New18

ข่าว
เที่ยง
ช่องวัน

เที่ยงทัน
ข่าว
PPTV

สอบถามความเห็นจากผู้ชมในสื่อออนไลน์
ประเด็น “นายกรัฐมนตรีฉีดวัคซีน พร้อมคณะรัฐมนตรีแต่
ประวิตรไม่ฉีด ทำให้คุณมีความเชื่อมั่นในวัคซีนมากขึ้นหรือไม่”
หมายเหตุ: การจัดประเด็นข้างต้น พิจารณาจากการโปรยนำข่าว และประเด็นเนื้อหาข่าวที่พบจากการรายงาน

TOP
ข่าว
เที่ยง

Wake
Up
Thailand



3. การให้พื้นที่แหล่งข่าวในการรายงานข่าว “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ” ใน
วันที่ 12 มี.ค. 64 และ “การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วน” ในวันที่ 16 มี.ค. 64
จากการศึกษาวิเคราะห์รายการข่าวทั้ง 7 รายการ พบลักษณะการอ้างอิงและให้พื้นที่แหล่งข่าวที่สำคัญ
ดังนี้
1) แหล่งข่าวจากฝั่งรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ คณะแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข , พลเอก
ประยุทธ จันทร์โอชา, นายอนุทิน ชาญวีรกุล, พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ทุก
รายการเน้นให้พื้นที่แหล่งข่าวในกลุ่มฝั่งรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก
2) แหล่งข่าวจากรายงานต่างประเทศ เช่น WHO / EMA เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่าทุกรายการ มี
การอ้างอิงแหล่งข่าวจากต่างประเทศ ในทุกรายการ
3) แหล่งข่าวจากฝ่ายค้าน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีรายการ Wake Up Thailand ทางช่อง Voice TV
เพียงรายการเดียว ที่ให้พื้นที/่ อ้างอิงแหล่งข่าวจากฝ่ายค้าน กรณี ส.ส.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร พรรคก้าวไกลเดินทาง
ไปกรมควบคุมโรคเพื่อยื่นหนังสือขอดูเอกสารสัญญาระหว่างรัฐบาลและสยามไบโอไซเอนซ์
4) แหล่งข่าวอื่นๆ เช่น ผอ.เขตบางแค, กรรมการผู้ค้าบาทวิถี , กลุ่มผู้ค้าบาทวิถี (ในข่าวการทำความ
สะอาดตลาดบางแค) ผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ประธาน อสม. ในการรายงานข่าวสถานการณ์โควิด
ในต่างจังหวัด โดยพบในรายการข่าวเที่ยงช่องวัน, TNN ข่าวเที่ยง, ข่าวเที่ยงไทยรัฐ, ข่าวเที่ยง New 18
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4. การแสดงความเห็นของผู้ประกาศข่าวหรือผู้ดำเนินรายการ ในการรายงานข่าว“การเลื่อนฉีดวัคซีนของ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี” ในวันที่ 12 มี.ค. 64 และ “การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีบางส่วน” ในวันที่ 16 มี.ค. 64
ผลการศึกษาพบลักษณะการแสดงความเห็นของผู้ประกาศข่าวหรือผู้ดำเนินรายการที่สำคัญ ดังนี้
1) รูปแบบรายการข่าวที่ศึกษา มีผลสำคัญต่อการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกาศในแต่ละรายการ โดย
พบว่ากลุ่มรายการข่าวเที่ยงทางช่องทีวีดิจิทัลที่เลือกศึกษา ทั้ง 5 รายการ มีลักษณะเป็นรายการข่าวหลักที่เน้นการ
อ่าน/รายงานข่าวทั่วไป (แม้กระทั่งรายการข่าวเที่ยงไทยรัฐ , ข่าวเที่ยง New 18, ข่าวเที่ยงช่องวัน จะมีรูปแบบ
คล้ายการสนทนาข่าว แต่ก็พบว่าเป็นการรายงานข่าวทั่วไป) ในภาพรวมจึงพบการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกาศ
ระหว่างการเปลี่ยนหัวข้อ/ประเด็นข่าวบ้างเพียงเล็กน้อย เช่น การสรุปภาพรวมประเด็นข่าว การเสริมว่ายังคงต้อง
ติดตามประเด็นดังกล่าวต่อไป การแสดงความเห็นในลักษณะการแซวบุคคลในข่าว (ได้แก่ การแซวประเด็นพลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ปฏิเสธการฉีดวัคซีนของผู้ประกาศในรายการข่าวเที่ยง New18 และการแซวประเด็นที่ นาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เรื่องจิ้งจกทัก ในรายการข่าวเที่ยงช่องวัน ใน
วันที่ 12 มี.ค. 64 เพื่อสื่อว่า รัฐมนตรีบางท่านไม่แน่ใจในประสิทธิภาพตัววัคซีน และทราบข่าวการตัดสินใจเลื่อน
ฉีดวัคซีนแล้วล่วงหน้า) เป็นต้น แต่ยังไม่ใช่ความเห็นเชิงวิเคราะห์ หรือ การแสดงจุดยืนของผู้ประกาศในเรื่องที่
รายงานที่ชัดเจน
2) พบการแสดงความเห็น / การแสดงจุดยืน ทางการเมือง/ การโจมตีบุคคลในข่าวที่ชัดเจน จากผู้
ประกาศ/ผู้ดำเนินรายการรายการข่าวในกลุ่มทีวีออนไลน์ โดยพบว่าผู้ดำเนินรายการ Wake Up Thailand ทาง
ช่อง Voice TV เน้นการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องวัคซีน และการบริหารจัดการเรื่องเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลในสถานการณ์โควิด-19 ในขณะที่ผู้ประกาศรายการ Top ข่าวเที่ยง ทางช่อง Top News มีการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อโจมตีฝ่ายค้าน พรรคร่วมรัฐบาล และกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น
3) พบการแสดงความเห็นของผู้ประกาศข่าวเกี่ยวกับการชี้ช่องเสี่ยงโชค ในวันที่ 16 มี.ค. 64 ในรายการ
ข่าวเที่ยงไทยรัฐ, ข่าวเที่ยง New18, ข่าวเที่ยงช่องวัน และ Top ข่าวเที่ยง
4) พบว่ารายการข่าวเที่ยงไทยรัฐ เป็นรายการข่าวในกลุ่มทีวีดิจิทัลเพียงช่องเดียว ที่มีช่วงวิเคราะห์ข่าวโดย
ผู้สื่อข่าวอาวุโส (สุภาพ คลี่ขจาย) ที่วิเคราะห์และแสดงความเห็นกรณี การปฏิเสธฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาของ
รัฐมนตรีบางท่าน ว่าส่งผลทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือและความไม่มั่นใจต่อวัคซีนของสังคม ในวันที่ 16 มี.ค. 64
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ตารางที่ 6 การแสดงความเห็นของผู้ประกาศข่าวหรือผู้ดำเนินรายการในรายการข่าวเที่ยงที่เลือกศึกษาใน
วันที่ 12 มี.ค. 64
การแสดงความเห็นของผู้ประกาศ
ในรายการข่าวเที่ยงที่เลือกศึกษาในวันที่ 12 มี.ค. 64
รายการ

ข่าวเที่ยง
New18

ข่าวเที่ยง
ช่องวัน

TOP
ข่าวเที่ยง

ประเด็นที่
แสดงความ
คิดเห็น

กรณีที่พลเอก
ประวิตรไม่ฉดี
วัคซีน

กรณีที่ รมต.
อนุทิน ให้
สัมภาษณ์ว่า
จิ้งจกทัก

พบเกือบทุก
ประเด็นข่าว
ยกเว้นกรณี
รายงานข่าว
ต่างประเทศ

ลักษณะการ
แสดงความ
คิดเห็น
เป็นการพูดคุย
กันระหว่างผู้
ประกาศ
ระหว่างเปลี่ยน
หัวข้อข่าว
เป็นการพูดคุย
กันระหว่างผู้
ประกาศ
ระหว่างเปลี่ยน
หัวข้อข่าว
เป็นการแสดง
ความเห็นแทรก
ระหว่างรายงาน
ข่าว โดยพบว่าผู้
ประกาศหญิง
เป็นฝ่ายแสดง
ความเห็นเป็

นัยการแสดง
ความเห็น

การไหวตัวก่อน
ของคนในรัฐบาล

การไหวตัวก่อน
ของคนในรัฐบาล

ตัวอย่าง
ผู้ประกาศชาย: หลายคนนึกถึงที่พลเอกประวิตรให้
สัมภาษณ์เมื่อวาน ว่าผมแก่แล้ว เกิดช็อกตายขึ้นมาจะทำ
ยังไง แต่ท่านก็บอกว่าเป็นเพราะติดภารกิจ ไม่ใช่รู้
ล่วงหน้า จนคนบอกว่า ถ้าปรับ คณะรัฐมนตรี ต้องเอาพล
เอกประวิตร ไปอยู่ สธ.
ผู้ประกาศหญิง: เพราะอะไรคะ
ผู้ประกาศชาย: เพราะรู้ล่วงหน้า รู้ก่อนหมอซะอีก
ผู้ประกาศหญิง: ผูม้ าก่อนกาล
ผู้ประกาศข่าวชาย 1:ท่านรองอนุทินบอกจิ้งจกทักเมื่อคืน
ด้วย ทุกอย่างประจวบเหมาะมากเลยนะครับ

ผู้ประกาศข่าวชาย 2: จิ้งจกอาจจะไม่เกี่ยว อาจจะ
เกี่ยวกับอียูมากกว่า
ผู้ประกาศหญิง: คงไม่ค่อยได้อ่านหนังสือช่วงนี้ วัคซีนที่ยัง
ฉีดอยู่คือซิโนแวคจากจีน แอสตรา รอการสอบสวน 2
การลดทอนความ สัปดาห์ แผนการฉีด เข้าไปดูไทยรูส้ ู้โควิด ได้ไหมคะ เขามี
น่าเชื่อถือของ แผนมาแล้ว 10 จังหวัด ภาคเอกชน ที่ไม่มีภาคเอกชนที่
ฝ่ายค้าน
สนิทกับคุณหญิงสุดารัตน์เลย เขาช่วยกันบริจาคสร้าง
ตู้เย็นแช่วัคซีน ต้องอ่านหนังสือบ้างนะ อย่าเล่นการเมือง
เสียจนทำให้ชีวิตประชาชเกิดความสับสน
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การแสดงความเห็นของผู้ประกาศ
ในรายการข่าวเที่ยงที่เลือกศึกษาในวันที่ 12 มี.ค. 64
รายการ

WakeUp
Thailand

ประเด็นที่
แสดงความ
คิดเห็น

พบในทุก
ประเด็นข่าว

ลักษณะการ
แสดงความ
คิดเห็น

เป็นการแสดง
ความเห็นแทรก
ระหว่างรายงาน
ข่าว ของผู้
ดำเนินรายการ
ชายทั้งสามคน

นัยการแสดง
ความเห็น

ตัวอย่าง

ผู้ดำเนินรายการ 1: บิ๊กป้อมยังไม่รู้ข่าวเรื่องยุโรปหรอก
ผู้ดำเนินรายการ 2: แต่ข่าวยุโรปมันออกมาช่วงเย็นๆ
ผู้ดำเนินรายการ 3: แต่ท่ามกลางข่าวทั้งหมด เมื่อวานรัฐก็
ยืนยันที่จะฉีด เพิ่งจะมาประกาศเลื่อนฉีดเมื่อเช้า
ผู้ดำเนินรายการ 2: มันเป็นใบเบิกทางให้ชิ่ง
ความผิดพลาดใน
ผู้ดำเนินรายการ 3: แสดงว่าการตัดสินใจมันมั่วตั้งแต่ต้น
นโยบายการเลือก
ถ้ามันเป็นเรื่องทางการแพทย์ ทำไมเมื่อวานจนถึงตอนเช้า
วัคซีน
ทั้งครม. ก็ยังยืนยันว่าจะฉีด
ผู้ดำเนินรายการ 1:ข่าวมันเพิ่งมา ก็มีเสียงจากข้างนอก
และเรื่องลิ่มเลือดก็อันตรายจริง
ผู้ดำเนินรายการ 3: ทุกเรื่องมันชี้ไปในประเด็นที่ธนาธร
ทัก ว่าทำไมเลือกแอสตราเซเนกาตัวเดียว
ผู้ดำเนินรายการ 1: เมื่อวานพลเอกประวิตบอกว่า ถ้าฉัน
ฉีดแล้วช็อกตายขึ้นมาจะทำยังไง
ผู้ดำเนินรายการ 3: ตายก็จัดงานศพสิ ผมไม่เข้าใจ
ประเด็นคืออะไร
ผู้ดำเนินรายการ 1: เราไม่ต้องการให้ไปไกลถึงขั้นนั้น
การลดทอนความ ผู้ดำเนินรายการ 3: มันเป็นมุกใช่มั้ย
น่าเชื่อถือของพล ผู้ดำเนินรายการ 1: มันเป็นมุก เมือ่ วานมันมีข่าวเกิดขึ้น
เอกประวิตร
หลายอย่าง แต่ข่าวบิ๊กป้อมกลัวฉีดแล้วช็อกตายนี่ ผมรูส้ ึก
ว่ามัน...
ผู้ดำเนินรายการ 3: รองนายกฯ พูดจริง
ผู้ดำเนินรายการ 2: ผมว่าเขาอ้อน แต่ทำให้กระบวนการ
มันไม่น่าเชื่อมั่นไปเลย
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ตารางที่ 7 การแสดงความเห็นของผู้ประกาศข่าวหรือผู้ดำเนินรายการในรายการข่าวเที่ยงที่เลือกศึกษาใน
วันที่ 16 มี.ค. 64
การแสดงความเห็นของผู้ประกาศ
ในรายการข่าวเที่ยงที่เลือกศึกษาในวันที่ 16 มี.ค. 64
รายการ

ข่าวเที่ยง
ไทยรัฐ

ลักษณะการ
แสดงความ
คิดเห็น

ประเด็นที่
แสดงความ
คิดเห็น

นัยการแสดง
ความเห็น

ตัวอย่าง

ผู้ประกาศข่าวชาย: หลายคนถามว่านายกน้ำหนักเท่าไหร่
นะ เพราะว่าวันนี้วันที่ 16 มีนาคม
ผู้ประกาศข่าวหญิง: มันก็เกี่ยวนะ
ผู ้ ป ระกาศข่ า วชาย: บางคนเอาไปเกี ่ย วโยงเลย นายก
น้ำหนักเท่าไหร่
การพูดคุยกัน
การเชื่อมโยง
ผู้ประกาศข่าวชาย: ตัวเลขนี้เดี๋ยวก็มีความหมายอีก จำได้
ระหว่างผู้
เรื่องการฉีด
ชี้ช่องการเสี่ยง
ไหมครั บ ว่ า ตอนซิ น ิ แ วคมาถึ งเมื อ งไทยแล้ ว คนก็ ไ ปดู
ประกาศ
วัคซีนของนายก โชค/เล่นสลาก
ตัวเลขประจำตู้ ประจำเครื่อง
ระหว่างเปลี่ยน ฯ และการเสีย่ ง พนัน
ผู้ประกาศข่าวหญิง : ตู้ล็อตเค้าอ่ะ
หัวข้อข่าว
โชค
ผู้ประกาศข่าวชาย: ปรากฎว่างวดที่แล้วมันออกไง
ผู้ประกาศข่าวหญิง: สามตัวด้วยนะ
ผู ้ ป ระกาศข่ า วชาย: (หั ว เราะ) ครั ้ งนี ้ ห ลายคนก็ ด ู เอ๊ะ
ตัวเลขต่าง ๆ นานาที่เกี่ยวข้องกับนายก มีเลขอะไรบ้าง
วัคซีนที่เห็น 509 ...
การไม่ฉดี วัคซีน
ผู้วิเคราะห์: รมต ที่เหลือหายไปไหน บิ๊กป้อมประกาศแล้ว
ของ รมต. บางราย ไม่ฉีดเพราะอายุมาก พอเข้าใจ ที่เหลือไปไหน วันนี้วัน
สื่อถึงความไม่
ประชุม จะมาอ้างว่าติดภารกิจอื่นก็ไม่ได้ อย่ามองเป็น
การวิเคราะห์
รมต. บางรายหนี เชื่อมั่นในตัววัคซีน เรื่องเล่น ๆ คนที่หายไปคือกลัวหรือไม่สะดวก คนเป็นถึง
ข่าวของผู้สื่อข่าว
ฉีดวัคซีน
และอาจส่งผล
รมต. ยังไม่ฉีดวัคซีน แปลว่าอะไร หรือป่วยกะทั น หั น
อาวุโส
กระทบต่อความ เพราะฉะนั้นแล้ วเรื ่อ งนี้ จะเป็นประเด็ น ทำให้คนขาด
เชื่อมั่นของ
ความเชื่อถือต่อวัคซีน
ประชาชน

เป็นการพูดคุย
ข่าวเที่ยง
กันระหว่างผู้
New 18
ประกาศ

การเชื่อมโยง
เรื่องการฉีด
วัคซีนของนายก

ชี้ช่องการเสี่ยง
โชค/เล่นสลาก
พนัน

ผู้ประกาศหญิง: สำหรับคนที่ชื่นชอบในตัวเลข ตาดี ถึง
ขนาดที่มองเห็นว่าเลขข้างขวดวัคซีนของพลเอกประยุทธ์
ว่าเป็นเลขอะไร
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การแสดงความเห็นของผู้ประกาศ
ในรายการข่าวเที่ยงที่เลือกศึกษาในวันที่ 16 มี.ค. 64
รายการ

ลักษณะการ
แสดงความ
คิดเห็น

ประเด็นที่
แสดงความ
คิดเห็น

ระหว่างเปลี่ยน
หัวข้อข่าว

ฯ และการเสีย่ ง
โชค

เป็นการพูดคุย
กันระหว่างผู้
ข่าวเที่ยง
ประกาศ
ช่องวัน
ระหว่างเปลี่ยน
หัวข้อข่าว

เป็นการแสดง
ความเห็นแทรก
ระหว่างรายงาน
Top ข่าว ข่าว โดยพบว่าผู้
เที่ยง
ประกาศหญิง
เป็นฝ่ายแสดง
ความเห็นเป็น
หลัก

การเชื่อมโยง
เรื่องการฉีด
วัคซีนของนายก
ฯ และการเสีย่ ง
โชค

สถานการณ์โค
วิดและเทศกาล
สงกรานต์

การเชื่อมโยง
เรื่องการฉีด
วัคซีนของนายก
ฯ และการเสีย่ ง
โชค

นัยการแสดง
ความเห็น

ตัวอย่าง
ผู้ประกาศชาย: ว่าไม่ได้นะคุณเม คราวที่แล้วตัวเลขล็อ
ตที่อยู่บนคอนเทนเนอร์วัคซีน มันออกไง
ผู้ประกาศหญิง: ตรงกับวันนี้วันที่ 16 มี.ค. อีก มีตัวเลข
ตั้งแต่ว่าท่านนายกฯ ชั่งน้ำหนัก เมื่อเช้า เท่าไหร่ อายุ
เท่าไหร่ ความดันเท่าไหร่ .. เป็นสีสันสำหรับการฉีดวัคซีน

ชี้ช่องการเสี่ยง
โชค/เล่นสลาก
พนัน

โควิดส่งผลกระทบ
ต่อแผนการ
เดินทางกลับ ตจว
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

ชี้ช่องการเสี่ยง
โชค/เล่นสลาก
พนัน

ชี้ช่องการเสี่ยงโชค/เล่นสลากพนัน
ผู้ประกาศชาย 1: และนี่คือข้อมูลโดยสรุปของนายก หลัง
ฉีดวัคซีน เมื่อตอน 8.43 นาที น้ำหนัก 83.1 กก. ความ
ดัน 157/88 แล้วเดี๋ยวบ่ายวันนี้ไปลุ้นว่าจะให้โชคยังไง
บ้าง
โควิดและสงกรานต์
ผู้ประกาศชาย1: เรื่องวันสงกรานต์ เดี๋ยวรอ ศคบ. ชุด
ใหญ่ประชุมว่าได้หรือไม่ได้
ผู้ประกาศชาย2: เรื่องนี้ใจเย็นไม่ได้ พูดแบบนี้ใจไม่เย็น
เพราะคนต้องวางแผนว่าจะเดินทางยังไง หยุดกี่วัน
ชี้ช่องการเสี่ยงโชค/เล่นสลากพนัน
ผู้ประกาศหญิง: ช่วงมอบบัตรตัวอย่าง ตรงนี้เป็นเรื่องเลย
นะคะ มาดูซีน เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขปริศนากันคะ หลังจาก
ฉีดเสร็จในโลกออนไลน์มิรอช้า เพราะเวลาสีโ่ มงเย็นนีต้ ี
คู่ขนานกันเข้ามา นายกรัฐมนตรีเกิดวันที่ 21 มีนาคม
2497ตัวเลขเหล่านี้อยู่ในโลกออนไลน์หมดเลยนะคะ
กำลังจะมีอายุ... ความดันตัวบน 157 ตัวล่าง... ตัวบนสูง
นิดหน่อย (หัวเราะ) อาจารย์ที่เป็นพิธีกรบอกว่าดี ๆ ตัว
บนสูงนิดนึง ตัวล่างดี 88.... เค้าบอกว่าสี่โมงเย็นวันนี้
เดี๋ยวรูเ้ รื่อง
ผู้ประกาศข่าวชาย: คือตอนนายกเลือกขวดวัคซีน คล้าย
ๆ เลือกลูกปิงปอง
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การแสดงความเห็นของผู้ประกาศ
ในรายการข่าวเที่ยงที่เลือกศึกษาในวันที่ 16 มี.ค. 64
รายการ

ลักษณะการ
แสดงความ
คิดเห็น

เป็นการแสดง
ความเห็นแทรก
Wake up ระหว่างรายงาน
Thailand ข่าวของผูด้ ำเนิน
รายการทั้งสาม
คน

ประเด็นที่
แสดงความ
คิดเห็น

นัยการแสดง
ความเห็น

ตัวอย่าง

กรณีนาย
ธรรมนัส ไม่ฉดี
วัคซีน

ลดทอนความ
น่าเชื่อถือและ
ละเมิดความเป็น
ส่วนตัว (privacy)
ของนายธรรมนัส
และ พลเอก
ประวิตร

ผู้ประกาศหญิง: ธรรมนัส ที่ไม่ฉีด อ้างเรื่องมีลูก ธรรมนัส
โลกใบที่สอง ภรรยายังอายุน้อย
ผู้ประกาศชาย: ประวิตรว่าไม่ฉีดอาจจะเตรียมมีลูก
(หัวเราะ)

พบในทุก
ประเด็นข่าว

กรณีนายกฯ ฉีด
วัคซีน

ผู้ดำเนินรายการ 2: ทำไมต้องเอาหมอยงมาฉีด มันมีคน
นินทาว่าประยุทธ์ฉีดไฟเซอร์มาตั้งนานแล้ว ไอ้ที่ฉีดคือฉีด
วิพาษ์วิจารณ์การ
น้ำเปล่า น้ำเกลือ
บริหารจัดการเรื่อง
ผู้ดำเนินรายการ 3: มันไม่ใช่แค่จงิ้ จกทัก สมมติอีก 1
วัคซีนของรัฐบาล/
เดือน มีผลวิจัยออกมาบอกว่าแอสตรามีผลข้างเคียงเรื่อง
สื่อสารความมี
ลิ่มเลือด ทำยังไง
เงื่อนงำ/ข้อสงสัย
ผู้ดำเนินรายการ 2: ถ้าเป็นคนอื่น ไม่ใช่นายก ฉีดไปแล้ว
ในความจริงของ
เป็นลมจับขึ้นมา ภายในสองวันนี้ จะทำยังไง
ชนิดและการฉีด
ผู้ดำเนินรายการ 1: ก็ต้องรีบหาอันอื่น
วัคซีนของนายกฯ
ผู้ดำเนินรายการ 3: คนไทยที่ต้องพึ่ง แอสตร้า 61 ล้าน
สะท้อนทัศนคติต่อ
โดส โดยไม่มดี ีลอื่น ก็ต้องลุ้นว่าจะมี side effect ขนาด
การเลือกปฏิบัติ
นั้นไหม
ระหว่างนายกฯ
ผู้ดำเนินรายการ 2: อนุทินพูดว่าจะมีอันอื่นด้วย ก่อน
และประชาชน
มิ.ย. ที่แอสตราเซเนกา จะออก จะสั่งอีก 5 ล้านโดส ฮั่น
ทั่วไป
แน่ หมายความว่าเขารูส้ ึกลน รู้ว่าพลาด เลยต้องรีบเอา
อันอื่นมาก่อน
ลดทอนความ
ผู้ดำเนินรายการ 2: นายกฯ เสียงเหมือนกลัวเข็ม ในตอน
น่าเชื่อถือของ
แรก ซึ่งไม่ได้ว่านายก แต่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะ
นายกฯ/ ส่ง
กลัวเข็ม เวลามาใกล้ๆ
สัญญาณความน่า
ผู้ดำเนินรายการ 1: ไม่ได้กลัว แค่พูดไปเรื่อย การพูดไม่
กลัวของการฉีด
หยุด แปลว่าอะไร
วัคซีน ที่แม้
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การแสดงความเห็นของผู้ประกาศ
ในรายการข่าวเที่ยงที่เลือกศึกษาในวันที่ 16 มี.ค. 64
รายการ

ลักษณะการ
แสดงความ
คิดเห็น

ประเด็นที่
แสดงความ
คิดเห็น

นัยการแสดง
ความเห็น
นายกรัฐมนตรียัง
กลัว

ตัวอย่าง
ผู้ดำเนินรายการ 2: เห็นใจท่านนายกฯ เพราะผมเองก็
กลัว ถ้าเข็มมาใกล้ๆ จะพูดมาก
ผู้ดำเนินรายการ 2: คนผ่านสงครามก็กลัวเข็มได้

สรุปผลการศึกษา
1. สรุปประเด็นสำคัญที่พบจากการศึกษาการรายงานข่าว “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีในวันที่ 12 มี.ค. 64” และ “การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนในวันที่
16 มี.ค. 64” ในรายการข่าวที่เลือกศึกษา
ตารางที่ 8 ประเด็นสำคัญที่พบจากการศึกษาการรายงานข่าว “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีในวันที่ 12 มี.ค. 64”
ข่าว “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันที่ 12 มี.ค. 64”
ประเด็นที่ศีกษา
ประเด็นสำคัญที่พบจากการศึกษา
เวลาการนำเสนอ
• รายการ TNN ข่าวเที่ยง เป็นรายการที่ให้เวลานำเสนอข่าววัคซีน /สถานการณ์โควิดข่าววัคซีน/
19 มากกว่ารายการอื่นๆ ที่เลือกศึกษา
โควิด-19
ภาพรวมประเด็น
• ทุกรายการอธิบาย/ให้ความหมายเหตุการณ์ “การเลื่อนฉีดวัคซีน” ว่าเป็นผลจากข้อ
ข่าวที่พบ
ค้นพบเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนแอสตราเซเนกา ซึ่งถือเป็น โครงสร้างหลัก ในการ
อธิบายเหตุการณ์ดังกล่าว
• รายการ TNN ข่าวเที่ยง เป็นรายการเดียวที่มีการรายงานให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องโรค
ลิ่มเลือดอุดตัน โดยการสัมภาษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ผลข้างเคียง และข้อมูลการทดสอบของวัคซีนแต่ละชนิด
• รายการ Top ข่าวเที่ยง และ Wake Up Thailand เลือกประเด็นข่าว และการพาดหัว
ข่าวเพื่อตอบสนอง/แสดงจุดยืนทางการเมือง ตัวอย่างเช่น รายการ Top ข่าวเที่ยง เลือก
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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ข่าว “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันที่ 12 มี.ค. 64”
ประเด็นที่ศีกษา
ประเด็นสำคัญที่พบจากการศึกษา
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดที่มีประวัติเข้าร่วมการชุมนุม เพื่อชี้ให้เห็นว่าการ
ประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินห้ามการชุมนุมเป็นเรื่องที่มีเหตุผลรองรับ ในขณะที่
รายการ Wake Up Thailand มีการโปรยนำข่าวการเลื่อนฉีดวัคซีน ว่ามีเหตุจูงใจทาง
การเมือง (“ยังไมฉีดวัคซีน สงสัยมีแรงจูงใจทางการเมือง”) เพื่อโจมตี/ชี้ให้เห็นถึงความ
ไม่น่าไว้วางใจในการทำงานของรัฐบาล เป็นต้น
ภาพรวมการให้
• ทุกรายการเน้นให้พื้นที่แหล่งข่าวในฝั่งรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก
พื้นที่แหล่งข่าว
• รายการ TNN ข่าวเที่ยง เป็นรายการเดียวที่มีการสัมภาษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลข้างเคียง และข้อมูลการทดสอบของวัคซีนแต่ล ะชนิ ด
เพิ่มเติมจากแหล่งข่าวทีมแพทย์ฝั่งรัฐบาล
ภาพรวมแสดง
• พบการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกาศใน รายการข่าวเที่ยงทางช่องทีวีดิจิทัลระหว่าง
ความเห็นของผู้
การเปลี่ยนหัวข้อ/ประเด็นข่าวบ้างเพียงเล็กน้อย
ประกาศ/ผู้ดำเนิน • พบการแสดงความเห็น/ การแสดงจุดยืนทางการเมือง/ การโจมตีบุคคลในข่ าวที่
รายการ
ชัดเจน จากผู้ประกาศ/ผู้ดำเนินรายการรายการข่าวในกลุ่มทีวีออนไลน์ โดยผู้ดำเนิน
รายการ Wake Up Thailand เน้นวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการเรื่องวัคซีน และการ
บริหารจัดการเรื่องเศรษฐกิจของรัฐบาลในสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ในขณะที่ผู้ประกาศรายการ Top ข่าวเที่ยง ทางช่อง Top News เน้นการโจมตีฝ่ายค้าน
พรรคร่วมรัฐบาล และกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น
ตารางที่ 9 ประเด็นสำคัญที่พบจากการศึกษาการรายงานข่าว “การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีบางส่วนในวันที่ 16 มี.ค. 64
ข่าว“การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วน ในวันที่ 16 มี.ค. 64”
ประเด็นที่ศีกษา
สรุปผลการศึกษา
เวลาการนำเสนอ
• รายการ TNN ข่าวเที่ยง เป็นรายการที่ให้เวลานำเสนอข่าววัคซีน /สถานการณ์โควิดข่าววัคซีน/
19 มากกว่ารายการอื่นๆ ที่เลือกศึกษา
โควิด-19
ภาพรวมประเด็น
• ทุกรายการอธิบาย/ให้ความหมายเหตุการณ์ “การฉีดวัคซีน” ว่าเป็นผลจากการได้รับ
ข่าวที่พบ
ข้อมูล ยืน ยันเพิ่มเติมเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนจาก WHO และ EMA และการ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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ข่าว“การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วน ในวันที่ 16 มี.ค. 64”
ประเด็นที่ศีกษา
สรุปผลการศึกษา
รับรองจากทีมแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโครงสร้างหลักในการอธิบายเหตุการณ์
ดังกล่าว
• มีการเชื่อมโยงประเด็นข่าวการแถลงข่าวฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
กับพฤติกรรมการชี้ช่องเสี่ยงโชค/ เล่นสลากพนันของสื่อ ในรายการข่าวเที่ยงไทยรัฐ, ข่าว
เที่ยง New18, ข่าวเที่ยงช่องวัน และ Top ข่าวเที่ยง โดยพบว่ามีการรายงานระบุเลข วัน
เกิด เวลาที่นายกรัฐมนตรีเข้ารับการฉีดวัคซีน หมายเลขขวดวัคซีน น้ำหนัก ความดันของ
นายกรัฐมนตรี เชื่อมโยงกับการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาล
• รายการ Wake Up Thailand ทางช่อง Voice TV เป็นรายการเดียว ที่นำเสนอข่าว
จากฝ่ายค้าน กรณี ส.ส.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร พรรคก้าวไกลเดินทางไปกรมควบคุมโรค
เพื่อยื่นหนังสือขอตรวจสอบสัญญาระหว่างรัฐบาลและสยามไบโอไซเอนซ์
ภาพรวมการให้
• ทุกรายการเน้นให้พื้นที่แหล่งข่าวในฝั่งรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก
พื้นที่แหล่งข่าว
• รายการ Wake Up Thailand ทางช่ อ ง Voice TV เป็ น รายการเดี ย ว ที ่ ใ ห้ พ ื ้ น ที่ /
อ้างอิงแหล่งข่าวจากฝ่ายค้าน กรณี ส.ส.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร พรรคก้าวไกลเดินทางไป
กรมควบคุมโรคเพื่อยื่นหนังสือขอตรวจสอบสัญญาระหว่างรัฐบาลและสยามไบโอไซเอนซ์
ภาพรวมแสดง
• ข่าวเที่ยงไทยรัฐ เป็นรายการเดียวในกลุ่มช่องทีวีดิจิทัล ที่มีการวิเคราะห์ข่าวโดย
ความเห็นของผู้
ผู้สื่อข่าวอาวุโส (ขีดเส้นใต้กับสุภาพ คลี่ขจาย) ในกรณีที่รัฐมนตรีบางท่านปฏิเสธการฉีด
ประกาศ/ผู้ดำเนิน วัคซีน (ยังมี รมต. บางรายหนีฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19) โดยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อ
รายการ
ความน่าเชื่อถือรัฐบาล/คณะรัฐมนตรี และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการฉีดวัคซีน
(“...คนที่หายไปคือกลัวหรือไม่สะดวก คนเป็นถึง รมต. ยังไม่ฉีดวัคซีน แปลว่าอะไร หรือ
ป่วยกะทันหัน เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้จะเป็นประเด็น ทำให้คนขาดความเชื่อถือต่อ
วัคซีน”)
• พบการแสดงความเห็น/ การแสดงจุดยืนทางการเมือง/ การโจมตีบุคคลในข่าวที่
ชัดเจนในกลุ่มทีวีออนไลน์ โดยผู้ดำเนินรายการ Wake Up Thailand วิพากษ์วิจารณ์
การบริหารจัดการเรื่องวัคซีน/สถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในความจริง
เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของนายกฯ ความเชื่อมั่นในวัคซีนแอสตราเซเนกา การเลือกปฏิบัติ
ระหว่างนายกฯกับประชาชนทั่วไป เช่น การระบุข่าวลือเรื่องนายกฉีดน้ำเปล่า และฉีด
วัคซีนตัวอื่นไปแล้ว การไม่งดฉีดถ้าเป็นประชาชนทั่วไป และการตั้งคำถามเรื่องแผนการ
จัดซื้อวัคซีน ในขณะที่ผู้ประกาศรายการ Top ข่าวเที่ยง ทางช่อง Top News เน้น
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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ข่าว“การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วน ในวันที่ 16 มี.ค. 64”
ประเด็นที่ศีกษา
สรุปผลการศึกษา
แสดงความคิดเห็นเพื่อโจมตีเรื่องส่วนตัวของบุคคลในข่าว เช่น การโยงประเด็นทีน่ าย
ธรรมนัสปฎิเสธไม่รับวัคซีนกับเรื่องภรรยาคนที่สอง
2. ภาพรวมการรายงานข่าว “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันที่ 12 มี.ค. 64”
และ “การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนในวันที่ 16 มี.ค. 64” ในรายการข่าวที่เลือก
ศึกษา
จากข้อค้นพบในเรื่องการเลือกนำเสนอประเด็นข่าว การให้พื้นที่แหล่งข่าว และการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ประกาศข่าวหรือผู้ดำเนินรายการ ในการรายงานข่าว “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใน
วันที่ 12 มี.ค. 64” และ “การฉีดวัคซีน ของนายกรัฐ มนตรีและคณะรัฐ มนตรีบางส่วนในวันที่ 16 มี.ค. 64”
สามารถสรุปภาพรวมได้ดังนี้
1) การให้เวลาในการนำเสนอข่าววัคซีน/สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อความหลากหลายของประเด็นข่าว
ที่นำเสนอ
2) ประเด็นข่าวมีส่วนสัมพันธ์เชื่อมโยงกับจุดยืน/ทัศนคติทางการเมืองของรายการข่าวที่เลือกศึกษา โดย
พบว่ารายการข่าวทางช่องทีวีดิจิทัลมีความเป็นกลางทางการเมือง/เซนเซอร์ตนเอง มากกว่ากลุ่มรายการ ข่าวทาง
ช่องทีวีออนไลน์
3) แพลตฟอร์มการออกอากาศ ส่งผลต่อ การแสดงความคิดเห็นของผู้ประกาศ/ผู้ดำเนินรายการข่าว โดย
พบว่าผู้ประกาศ/ผู้ดำเนินรายการทางช่องทีวีดิจิทัลมีการสงวนท่าทีในการแสดงความคิดเห็น ในขณะที่ผู้ประกาศ/ผู้
ดำเนินรายการทางช่องทีวีออนไลน์มีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นข่าวต่าง ๆ ได้มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด และ
ส่วนใหญ่เป็นความเห็นที่สะท้อนจุดยืนทางการเมือง เพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้าม/คู่ขัดแย้ง
4) ทุกรายการข่าวที่ศึกษาเน้นนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนจากข้อมูลการแถลงข่าวจากภาครัฐ และ
การรายงานข้อมูลจากต่างประเทศ เพื่อใช้อธิบายสาเหตุของสถานการณ์ “การเลื่อนฉีดวัคซีน” และ “การฉีด
วัคซีน” โดยพบการทำรายงานพิเศษเกี่ยวกับโรคลิ่มเลือด และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับวัคซีน
เพื่อให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในรายการข่าวเที่ยง TNN เพียงรายการเดียว (ในวันที่ 12 มี.ค. 64)
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5) พบการรายงานเรื่องตัวเลข/ชี้ช่องการเสี่ยงโชคจากการรายงานเหตุการณ์ “การฉีดวัคซีน” ในรายการ
ข่าวเที่ยงไทยรัฐ/ ข่าวเที่ยง NEW18/ ข่าวเที่ยงช่องวัน และ TOP ข่าวเที่ยง ในวันที่ 16 มี.ค. 64 ทีส่ ะท้อนลักษณะ
การวางกรอบ (Framing) เนื้อหาข่าว และกลุ่มเป้าหมายของรายการข่าวทั้ง 4 ช่อง อีกทั้งยังเข้าข่ายการใบ้หวย
หรือชี้ช่องการพนันซึ่งผิดจริยธรรม/ แนวปฏิบัติการทำงานสื่อ
6) หากพิจารณาจากแนวคิดเรื่องการวางกรอบข่าว ทั้งจากการพาดหัวข้อข่าว การนำเสนอข้อมูล และการ
แสดงความเห็นจากผู้ประกาศ/ผู้ดำเนินรายการ ทุกรายการอธิบาย/ให้ความหมายเหตุการณ์ “การเลื่อนฉีดวัคซีน”
และ “การฉีดวัคซีน” ว่าเป็นผลจากข้อค้นพบเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนแอสตราเซเนกา และการได้รับข้อมูล
ยืนยันเพิ่มเติมเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนจาก WHO และ EMA ตามลำดับ ซึ่งถือเป็น โครงสร้างหลักในการ
อธิบายเหตุการณ์ดังกล่าว ยกเว้นรายการ Wake Up Thailand ที่เลือกอธิบาย/ ให้ความหมายเหตุการณ์ ทั้งสอง
เพิ่มเติมว่าเป็นผลจากการบริหารจัดการเรื่องวัคซีน/ สถานการณ์โควิด-19 ที่ผิดพลาดของภาครัฐ ที่ส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นในวัคซีน ในขณะที่รายการข่าวเที่ยงไทยรัฐให้ความเห็นเพิ่มเติม กรณีที่รัฐมนตรี บางรายปฏิเสธการฉีด
วัคซีน ว่าส่งผลต่อความเชื่อมั่น

ตารางที่ 10 แสดงลักษณะการวางกรอบ/ให้ความหมายต่อ “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีในวันที่ 12 มี.ค. 64” และ “การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนในวันที่
16 มี.ค. 64”
ลำดับ

รายการ

1

ข่าวเที่ยงไทยรัฐ

2
3
4
5

TNN ข่าวเที่ยง
ข่าวเที่ยง NEW18
ข่าวเที่ยงช่องวัน
เที่ยงทันข่าว

การวางกรอบ/ให้ความหมายต่อเหตุการณ์
การเลื่อนฉีดวัคซีน 12 มี.ค. 64
การฉีดวัคซีน 16 มี.ค. 64
• เป็นผลจากข้อค้นพบเรื่อง
• เป็นผลจากการได้รับข้อมูลยืนยัน
ผลข้างเคียงของวัคซีนแอสตราเซเน เพิ่มเติมเรื่องความปลอดภัยของ
กาและภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
วัคซีนจาก WHO และ EMA
• ส่งผลต่อความเชื่อมั่น จากการที่
รัฐมนตรีบางคนปฏิเสธการฉีดวัคซีน
• เป็นผลจากข้อค้นพบเรื่อง
• ผลจากการได้รับข้อมูลยืนยัน
ผลข้างเคียงของวัคซีนแอสตราเซเน เพิ่มเติมเรื่องความปลอดภัยของ
กาและภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
วัคซีนจาก WHO และ EMA
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ลำดับ
6
7

รายการ

การวางกรอบ/ให้ความหมายต่อเหตุการณ์
การเลื่อนฉีดวัคซีน 12 มี.ค. 64
การฉีดวัคซีน 16 มี.ค. 64

TOP ข่าวเที่ยง
#WakeUpThailand • เป็นผลจากข้อค้นพบเรื่อง
ผลข้างเคียงของวัคซีนแอสตราเซเน
กาและภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
• เป็นผลจากการบริหารจัดการเรื่อง
วัคซีน/ สถานการณ์โควิด-19 ที่
ผิดพลาดของภาครัฐ
• ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชน

• เป็นผลจากการได้รับข้อมูลยืนยัน
เพิ่มเติมเรื่องความปลอดภัยของ
วัคซีนจาก WHO และ EMA
• เป็นผลจากการบริหารจัดการเรื่อง
วัคซีน/ สถานการณ์โควิด-19 ที่
ผิดพลาดของภาครัฐ
• เป็นการเรียกความเชื่อมั่น ในขณะ
ทีก่ ารบริหารจัดการที่ผิดพลาดของรัฐ
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน

3. ลักษณะการนำเสนอข่าว“การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันที่ 12 มี.ค. 64”
และ “การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนในวันที่ 16 มี.ค. 64” ในรายการข่าวที่เลือก
ศึกษาของรายการข่าวที่เลือกศึกษา
จากข้อค้นพบในเรื่องการเลือกนำเสนอประเด็นข่าว การให้พื้นที่แหล่งข่าว และการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ประกาศข่าวหรือผู้ดำเนินรายการ ในการรายงานข่าว “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใน
วันที่ 12 มี.ค. 64” และ “การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนในวันที่ 16 มี.ค. 64” พบว่า
สามารถแบ่งให้เห็น ลักษณะการนำเสนอข่าวดังกล่าว ได้ดังนี้
1) การรายงานข่าวตามโครงเรื่องหลัก (Dominant Narrative) ได้แก่ การเน้นให้ความสำคัญกับการ
รายงานเหตุการณ์ “การเลื่อนฉีดวัคซีน” และ “การฉีดวัคซีน” ของนายกรัฐมนตรี และ ครม. เหตุผลในการเลื่อน
ฉีดวัคซีนจากภาครัฐ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อประจำวัน การฉีดวัคซีนในต่างจังหวัด และการรายงานข้อมูลจาก
ต่างประเทศ
2) การรายงานข่า วด้ วยโครงเรื ่อ งฝั่ ง ตรงข้า มรั ฐบาล (Counter Narrative) ได้แก่ การนำเสนอ
ประเด็น ข่าวอื่น ๆ นอกเหนือ จากประเด็นข่าวที่พบได้ทั่ว ไป เป็นประเด็นที่ส ะท้อนมุมมองจากฝั่งตรงข้าม
ภาครัฐบาล/สื่อกระแสหลัก เรียกร้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนแอสตราเซเนกา
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3) การให้ความรู้ (Educating) โดยการแสดงถึงความพยายามในการสืบหาข้อมูล เช่น การจัดทำรายงาน
พิเศษ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ เพื่อให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 และโรคลิ่มเลือดอุดตัน จาก
แหล่งข่าวอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากแหล่งข่าวหลักจากฝั่งรัฐบาล (Dominant Sources)
4) การพูดทีเล่นทีจริง (Teasing/Hinting) ได้แก่ การหยอกล้อ ประชดประชันบุคคลในข่าว ซึ่งอาจเป็น
การสื่อความหมายโดยนัย บอกใบ้ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่รายงาน หรืออาจสะท้อนความเห็น/
มุมมอง/ทัศนคติในเรื่องดังกล่าวของผู้พูด แต่ไม่ชัดเจนว่าเป็นบวกหรือลบ
5) การวิพากษ์วิจารณ์ (Criticizing) ได้แก่ การนำข้อเท็จจริงที่ปรากฎมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะ
แสดงความคิดเห็น เชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อชี้ให้เห็นบริบทแวดล้อมของเหตุการณ์ และการแสดง
ความเห็น หรือจุดยืน หรือตั้งข้อสังเกตต่อเรื่องที่รายงาน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และอาจเชื่อมโยงกับ
ทัศนคติทางการเมือง
6) การโจมตี ค ู่ขัด แย้ง ทางการเมือ ง (Attacking) ได้แก่ พฤติกรรมการกล่าวพาดพิ งคู่ ขัด แย้ ง ทาง
การเมืองในแง่ลบ เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือ ทั้งในสถานะตำแหน่ง และในความเป็นส่วนตัว กับการสะท้อนถึง
ความมีสถานะสูงกว่าของคนในรัฐบาลในการล่วงรู้ข้อมูล รวมทั้งการเลือกปฏิบัติระหว่างคนในรัฐบาลกับประชาชน
ทั่วไป
7) การเบี่ยงเบนความสนใจสังคมจากประเด็นเรื่องวัคซีน (Distracting) ได้แก่ การเชื่อมโยงข่าวการฉีด
วัคซีนของนายกฯ และรัฐมนตรีบางส่วน. กับการชี้ช่องเสี่ยงโชค/เล่นสลากพนัน โดยพบในวันที่ 16 มี.ค. 64 ซึ่งตรง
กับวันที่มีกำหนดประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในช่วงบ่าย โดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการใบ้หวย ซึ่ง
ผิดจริยธรรม/ แนวปฏิบัติการทำงานสื่อ
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ตารางที่ 11 แสดงลักษณะการนำเสนอข่าว “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันที่
12 มี.ค. 64” และ “การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนในวันที่ 16 มี.ค. 64” ใน
รายการข่าวที่เลือกศึกษา
ลักษณะการนำเสนอข่าว “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันที่ 12 มี.ค. 64” และ
“การฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนในวันที่ 16 มี.ค. 64” ในรายการข่าวที่เลือกศึกษา
รายการ
ข่าวเทีย่ ง
ไทยรัฐ

TNN
ข่าวเทีย่ ง

ข่าวเทีย่ ง
New18

ข่าวเทีย่ ง
ช่องวัน

เที่ยงทัน
ข่าว
PPTV

TOP
ข่าวเทีย่ ง

Wake Up
Thailand















ลักษณะการนำเสนอ
รายงานสถานการณ์ตามโครงเรื่อง
หลัก
รายงานสถานการณ์ด้วยโครงเรื่องฝั่ง
ตรงข้ามรัฐบาล
การให้ความรู้




การพูดทีเล่นทีจริง
การวิพากษ์วิจารณ์












การโจมตี
การเบนความสนใจจากประเด็น
วัคซีน/ ชี้ช่องเสี่ยงโชค











3. ข้อเสนอแนะต่อสื่อ/บรรณาธิการข่าว
1) เนื่องจากสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สื่อ/รายการข่าวจึงควรเพิ่มการรายงาน
สถานการณ์เพื่อให้ข้อมูล/ข้อเท็จจริง/ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน และโรคโควิด-19 ในมิติทางการแพทย์ และ ความเป็น
วิทยาศาสตร์ โดยอาศัยแหล่งข่าว หรือแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างหลากหลายรอบด้าน ไม่จำกัดเฉพาะ
แหล่งข่าวหลักจากภาครัฐ หรือภาคราชการ (Authority) ที่ปรากฏในแถลงการณ์ ข่าวกระแสหลัก อันเป็นการ
รายงานเชิงรับจากแหล่งข่าวภาครัฐ หรือภาคราชการ มากกว่าการทำงานรายงานข่าวเชิงรุก
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2) เน้นย้ำความสำคัญของวัคซีน ให้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับวัคซีน อย่างรอบด้าน ทั้งนี้ เพื่อคลายข้อสงสัย
และป้องกันไม่ให้เกิดกระแสปฏิเสธ/ต่อต้านการรับวัคซีน การแพร่กระจายของข่าวลวง หรือความเชื่อผิด ๆ
เกี่ยวกับวัคซีน ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ทั้งนี้ โดยอาศัยการรายงาน
ข่าววัคซีนโควิด-19 ตามแนวทางของ WHO1
3) การวิพากษ์วิจารณ์ และการรายงานข่าวเพื่อตั้งคำถาม/ข้อสงสัย และการหาคำตอบเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเรื่องวัคซีนและสถานการณ์โควิด -19 เป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ แต่ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์/ความ
ปลอดภัยสาธารณะ โดยมีจุดยืนที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ว่าวัคซีนคือสิ่งจำเป็น ใน
การควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
4) ไม่ควรใช้ข้อมูลเพื่อเน้นโจมตีบุคคลในข่าวซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองด้วยอคติหรือเพื่อผลทาง
การเมือง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด ความขัดแย้ง ความสับสน ตื่นตระหนก และความไม่เชื่อมั่นในข้อเท็จจริง ด้าน
วิทยาศาสตร์ของวัคซีน
5) ไม่ควรนำเสนอข่าววัคซีน ในลักษณะเบี่ยงเบนความสนใจต่อประเด็นสาธารณะที่สังคมควรรับทราบ
หรือ ทำให้ลดทอนความสำคัญของข่าวการฉีดวัคซีนที่มีผลลดการแพร่ระบาดของ โควิด-19 เช่น การเชื่อมโยงเรื่อง
วัคซีนกับการใบ้หวย ชี้ช่องสลากพนัน ซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องที่ผิดหลักจริยธรรมในการรายงานข่าว/แนวปฏิบัติ
ของสื่อแล้ว ยังส่งผลทำให้สังคมลดความสำคัญของการฉีดวัคซีน หรือสนใจในเรื่องวัคซีนอย่างผิดประเด็น เป็นการ
สร้างวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง ในการเปิดรับข่าวสารของสังคม

1

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/tips-for-professional-reporting-on-covid-19-vaccines
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ตัวอย่างลักษณะการรายงานข่าวในรายการที่เลือกศึกษา

ตารางที่ 12 แสดงตัวอย่างการรายงานข่าวตามโครงเรื่องหลัก
การรายงานข่าวตามโครงเรื่องหลัก
ภาพ

ทันข่าวเที่ยง PPTV (16 มี.ค. 64)

สรุปเนื้อหา
• นายกฯ ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา
การรายงานเหตุการณ์นายกฯ และรัฐมนตรี
บางส่วน เข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา ซึ่ง
พบลักษณะการพาดหัวข่าว รายละเอียดเนื้อหาข่าว
การอ้างอิง/ให้พื้นที่แหล่งข่าวที่คล้ายคลึงกันทุก
รายการ

ข่าวเที่ยงไทยรัฐ (16 มี.ค. 64)

ข่าวเที่ยงไทยรัฐ (12 มี.ค. 64)

• ชาติทวีปยุโรประงับฉีดแอสตราเซเนกา
การรายงานสถานการณ์การตัดสินใจชะลอ/ระงับ
การฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาในประเทศยุโรป ซึง่
พบลักษณะการพาดหัวข่าว รายละเอียดเนื้อหาข่าว
การอ้างอิง/ให้พื้นที่แหล่งข่าวที่คล้ายคลึงกันทุก
รายการ

ข่าวเที่ยง TNN (12 มี.ค. 64)
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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ตารางที่ 13 แสดงตัวอย่างการรายงานข่าวด้วยโครงเรื่องฝั่งตรงข้ามรัฐบาล
การรายงานข่าวด้วยโครงเรื่องฝั่งตรงข้ามรัฐบาล
ภาพ
สรุปเนื้อหา
• ยังไม่ฉีดวัคซีน สงสัยมีแรงจูงใจทางการเมือง
การรายงานข่าวการแถลงเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกฯ และ ครม. (ยังไม่
ฉีดวัคซีน สงสัยมีแรงจูงใจทางการเมือง) โดยเชื่อมโยงกับกรณีที่พล
เอกประวิตรประกาศไม่ฉีดวัคซีนในวันก่อนหน้า พร้อมตั้งคำถามว่า
Wake Up Thailand (12 มี.ค. 64)
เป็นแรงจูงใจทางการเมือง / กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน
หรือไม่ ซึ่งเป็นลักษณะการพาดหัวข้อข่าวที่ไม่พบในรายการอื่น
• คุกคาม “วิโรจน์” ขวางตรวจสอบ “สยามไบโอไซเอนซ์”
การรายงานข่าว ส.ส. วิโรจน์ ยื่นหนังสือขอตรวจสอบสัญญาการผลิต
วัคซีนของรัฐบาลและบริษัทสยามไบโอซายเอนซ์ (คุกคาม “วิโรจน์”
ขวางตรวจสอบ “สยามไปโอไซเอนซ์”) ซึ่งไม่พบในรายการอื่น
Wake Up Thailand (16 มี.ค. 64)
ตารางที่ 14 แสดงตัวอย่างการรายงานในลักษณะให้ความรู้
ภาพ

การรายงานในลักษณะให้ความรู้
สรุปเนื้อหา
• ทำความรู้จัก “โรคลิ่มเลือดอุดตัน” ภัยเงียบใกล้ตัว
การทำรายงานเพื่อให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรคลิ่มเลือดอุด
ตัน ซึ่งพบในรายการข่าวเที่ยง TNN เพียงรายการเดียว

ข่าวเที่ยง TNN (12 มี.ค. 64)

ข่าวเที่ยง TNN (12 มี.ค. 64)

• สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.นพ. มนต์เดช สุขปราณี
การสัมภาษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนอกเหนือจากแหล่งข่าวฝั่งรัฐบาล
เพื่อให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งพบในรายการ
ข่าวเที่ยง TNN เพียงรายการเดียว
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ตารางที่ 15 แสดงตัวอย่างการรายงานข่าวในลักษณะการพูดทีเล่นทีจริง
การพูดทีเล่นทีจริง
ภาพ

เสียง
ผู้ประกาศข่าวชาย 1:ท่านรองอนุทินบอกจิ้งจกทักเมื่อคืนด้วย ทุก
อย่างประจวบเหมาะมากเลยนะครับ
ผู้ประกาศข่าวชาย 2: จิ้งจกอาจจะไม่เกี่ยว อาจจะเกี่ยวกับอียูมากกว่า

ข่าวเที่ยงช่องวัน (12 มี.ค. 64)

ข่าวเที่ยง New 18 (12 มี.ค. 64)

ผู้ประกาศชาย: หลายคนนึกถึงที่พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์เมื่อวาน
ว่าผมแก่แล้ว เกิดช็อกตายขึ้นมาจะทำยังไง แต่ท่านก็บอกว่าเป็น
เพราะติดภารกิจ ไม่ใช่รู้ล่วงหน้า จนคนบอกว่า ถ้าปรับ คณะรัฐมนตรี
ต้องเอาพลเอกประวิตร ไปอยู่ สธ.
ผู้ประกาศหญิง: เพราะอะไรคะ
ผู้ประกาศชาย: เพราะรู้ล่วงหน้า รู้ก่อนหมอซะอีก
ผู้ประกาศหญิง: ผู้มาก่อนกาล

ตารางที่ 16 แสดงตัวอย่างการรายงานข่าวในลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์
การวิพากษ์วิจารณ์
ภาพ

ข่าวเที่ยงไทยรัฐ (16 มี.ค. 64)

เสียง
ผู้วิเคราะห์: รมต ที่เหลือหายไปไหน บิ๊กป้อมประกาศแล้วไม่ฉีดเพราะ
อายุมาก พอเข้าใจ ที่เหลือไปไหน วันนี้วันประชุม จะมาอ้างว่าติด
ภารกิจอื่นก็ไม่ได้ อย่ามองเป็นเรื่องเล่น ๆ คนที่หายไปคือกลัวหรือไม่
สะดวก คนเป็นถึง รมต. ยังไม่ฉีดวัคซีน แปลว่าอะไร หรือป่วย
กะทันหัน เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้จะเป็นประเด็น ทำให้คนขาดความ
เชื่อถือต่อวัคซีน
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การวิพากษ์วิจารณ์
ภาพ

เสียง
ผู้ดำเนินรายการ 2: .... มันมีคนนินทาว่าประยุทธ์ฉีดไฟเซอร์มาตั้ง
นานแล้ว ไอ้ที่ฉีดคือฉีดน้ำเปล่า น้ำเกลือ
ผู้ดำเนินรายการ 3: มันไม่ใช่แค่จิ้งจกทัก สมมติอีก 1 เดือน มีผลวิจัย
ออกมาบอกว่าแอสตรามีผลข้างเคียงเรื่องลิ่มเลือด ทำยังไง
ผู้ดำเนินรายการ 2: ถ้าเป็นคนอื่น ไม่ใช่นายก ฉีดไปแล้ว เป็นลมจับ
Wake Up Thailand (16 มี.ค. 64) ขึ้นมา ภายในสองวันนี้ จะทำยังไง
ผู้ดำเนินรายการ 1: ก็ต้องรีบหาอันอื่น
ผู้ดำเนินรายการ 3: คนไทยที่ต้องพึ่ง แอสตร้า 61 ล้านโดส โดยไม่มี
ดีลอื่น ก็ต้องลุ้นว่าจะมี side effect ขนาดนั้นไหม
ผู้ดำเนินรายการ 2: อนุทินพูดว่าจะมีอันอื่นด้วย ก่อน มิ.ย. ที่แอสตรา
เซเนกา จะออก จะสั่งอีก 5 ล้านโดส ฮั่นแน่ หมายความว่าเขารู้สึกลน
รู้ว่าพลาด เลยต้องรีบเอาอันอื่นมาก่อน
ตารางที่ 17 แสดงตัวอย่างการรายงานข่าวในลักษณะโจมตีคู่ขัดแย้งทางการเมือง
การโจมตีคู่ขัดแย้งทางการเมือง
ภาพ

เสียง
ผู้ประกาศหญิง: คงไม่ค่อยได้อ่านหนังสือช่วงนี้ วัคซีนที่ยังฉีดอยู่คือซิ
โนแวคจากจีน แอสตรา รอการสอบสวน 2 สัปดาห์ แผนการฉีด เข้า
ไปดูไทยรู้สู้โควิด ได้ไหมคะ เขามีแผนมาแล้ว 10 จังหวัด ภาคเอกชน
ที่ไม่มีภาคเอกชนที่สนิทกับคุณหญิงสุดารัตน์เลย เขาช่วยกันบริจาค
Top ข่าวเที่ยง (12 มี.ค. 64)
สร้างตู้เย็นแช่วัคซีน ต้องอ่านหนังสือบ้างนะ อย่าเล่นการเมืองเสียจน
ทำให้ชีวิตประชาชนเกิดความสับสน
ผู้ดำเนินรายการ 1: เมื่อวานพลเอกประวิตรบอกว่า ถ้าฉันฉีดแล้วช็อก
ตายขึ้นมาจะทำยังไง
ผู้ดำเนินรายการ 3: ตายก็จัดงานศพสิ ผมไม่เข้าใจ ประเด็นคืออะไร
Wake Up Thailand (12 มี.ค. 64) (น้ำเสียงจริงจัง)
ผู้ดำเนินรายการ 1: เราไม่ต้องการให้ไปไกลถึงขั้นนั้น
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การโจมตีคู่ขัดแย้งทางการเมือง
ภาพ

เสียง
ผู้ดำเนินรายการ 3: มันเป็นมุกใช่มั้ย
ผู้ดำเนินรายการ 1: มันเป็นมุก เมื่อวานมันมีข่าวเกิดขึ้นหลายอย่าง
แต่ข่าวบิ๊กป้อมกลัวฉีดแล้วช็อกตายนี่ ผมรู้สึกว่ามัน...
ผู้ดำเนินรายการ 3: รองนายกฯ พูดจริง
ผู้ดำเนินรายการ 2: ผมว่าเขาอ้อน แต่ทำให้กระบวนการมันไม่น่า
เชื่อมั่นไปเลย

ตารางที่ 10 แสดงตัวอย่างลักษณะการรายงานข่าวทีเ่ บี่ยงเบนความสนใจจากประเด็นเรื่องวัคซีนโดยชี้ช่อง
การเสี่ยงโชค
เบี่ยงเบนความสนใจจากประเด็นเรื่องวัคซีนโดยชี้ช่องการเสี่ยงโชค
ภาพ
เสียง
ผู ้ ป ระกาศข่ า วชาย: หลายคนถามว่ า นายกน้ ำ หนั ก เท่ า ไหร่ น ะ
เพราะว่าวันนี้วันที่ 16 มีนาคม
ผู้ประกาศข่าวหญิง: มันก็เกี่ยวนะ
ผู้ประกาศข่าวชาย: บางคนเอาไปเกี่ยวโยงเลย นายกน้ำหนักเท่าไหร่
ข่าวเที่ยงไทยรัฐ (16 มี.ค. 64)
ผู้ประกาศข่าวชาย: ตัวเลขนี้เดี๋ยวก็มีความหมายอีก จำได้ไหมครับว่า
ตอนซินิแวคมาถึงเมืองไทยแล้ว คนก็ไปดูตัว เลขประจำตู้ ประจำ
เครื่อง
ผู้ประกาศข่าวหญิง : ตู้ล็อตเค้าอ่ะ
ผู้ประกาศข่าวชาย: ปรากฎว่างวดที่แล้วมันออกไง
ผู้ประกาศข่าวหญิง: สามตัวด้วยนะ
ผู้ประกาศข่าวชาย: (หัวเราะ) ครั้งนี้หลายคนก็ดูเอ๊ะตัวเลขต่าง ๆ
นานาที่เกี่ยวข้องกับนายก มีเลขอะไรบ้าง วัคซีนที่เห็น 509
ผู้ประกาศหญิง: สำหรับคนที่ช ื่ นชอบในตัว เลข ตาดี ถึงขนาดที่
มองเห็นว่าเลขข้างขวดวัคซีนของพลเอกประยุทธ์ ว่าเป็นเลขอะไร
ผู้ประกาศชาย: ว่าไม่ได้นะคุณเม คราวที่แล้วตัวเลขล็อตที่อยู่บนคอน
เทนเนอร์วัคซีน มันออกไง
ข่าวเที่ยง New 18 (16 มี.ค. 64)
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เบี่ยงเบนความสนใจจากประเด็นเรื่องวัคซีนโดยชี้ช่องการเสี่ยงโชค
ภาพ
เสียง
ผู้ประกาศชาย 1: และนี่คือข้อมูลโดยสรุปของนายก หลังฉีดวัคซีน
เมื่อตอน 8.43 นาที น้ำหนัก 83.1 กก. ความดัน 157/88 แล้วเดี๋ยว
บ่ายวันนี้ไปลุ้นว่าจะให้โชคยังไงบ้าง
ข่าวเที่ยงช่องวัน (16 มี.ค. 64)

Top ข่าวเที่ยง (16 มี.ค. 64)

ประกาศหญิง: ช่วงมอบบัตรตัวอย่าง ตรงนี้เป็นเรื่องเลยนะคะ มาดู
ซีน เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขปริศนากันคะ หลังจากฉีดเสร็จในโลก
ออนไลน์มิรอช้า เพราะเวลาสี่โมงเย็นนี้ตีคู่ขนานกันเข้ามา
นายกรัฐมนตรีเกิดวันที่ 21 มีนาคม 2497 ตัวเลขเหล่านี้อยู่ในโลก
ออนไลน์หมดเลยนะคะ กำลังจะมีอายุ... (ไล่เรื่องตัวเลขไปเรื่อย ๆ)....
ความดันตัวบน 157 ตัวล่าง... ตัวบนสูงนิดหน่อย (หัวเราะ) อาจารย์
ที่เป็นพิธีกรบอกว่าดี ๆ ตัวบนสูงนิดนึง ตัวล่างดี 88.... เค้าบอกว่าสี่
โมงเย็นวันนี้เดี๋ยวรู้เรื่อง

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

