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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถือวาเปนกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนที่คุณลักษณะที่โดดเดนทั้งในเชิงทฤษฎี
และเชิงปฏิบัติและมีความหมายกวางครอบคลุมอันสามารถนําไปประยุกตใชกับพหุมิติทางสังคมไดอยางลึกซึ้ง
แยบยล ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศไทยตั้งแตฉบับที่ 8ถึงฉบับปจจุบันคือฉบับ
ที่ 11(พ.ศ.2555-2559 ) นั้นไดเนนการยึดหลักการพัฒนาแบบองครวมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนปรัชญานําทางที่เนนการพัฒนาคนเปนศูนยกลางการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ แผนฯ ฉบับที่ 11 นี้
เองที่ไดแสดงสารัตถะที่มุงเนนการสรางสรรคสังคมไทยที่สามารถอยูรวมกันไดดวยความสงบสุข เสมอภาค
เปนธรรมและเนนการเสริมพลังทางสังคมใหมีศักยภาพในการพัฒนาภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆบนฐานของความเขาใจสภาพภูมิสังคมของสังคมไทยอันหมายถึง วิถีการ
ดํารงชีวิต จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อเปนสําคัญ ทั้งนี้ จากยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาภายใตแผนฯ ดังกลาวในมิติของยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการมุงสรางความเปนธรรมในสังคม
และมิติการสงเสริมการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืนนั้นเกี่ยวของอยางมีนัยยะทั้งทางตรงและ
ทางออมกับการสงเสริมความรูความเขาใจในประเด็นที่เกี่ยวของกับประเด็นภูมิคุมกันทางสังคมเปนสําคัญ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมุงสรางระบบการรับรู การพัฒนาทัศนคติ องคความรูและทักษะทางสังคมที่ถูกตอง
บนฐานของจริยธรรมโดยการเรงสรางภูมิคุมกันสังคมจากความเสี่ยงตางๆในบริบทของความไมแนนอนผัน
ผวนทางสังคมไทยรวมสมัย (volatile conditions of thecontemporary Thai Society) ในบทความนี้
ผูเขียนตองการนําเสนอตัวแบบตัวแบบการสื่อสารความเสี่ยงแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคมในระดับปจเจกบุคคล ชุมชนและสังคมเพื่อใชเปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชกับการ
ดําเนินยุทธศาสตรประเทศไทยในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการใหความสําคัญกับการดําเนินนโยบาย
วิเคราะห ประเมิน บริหารจัดการการสื่อสารความเสี่ยงทางสังคมในหลากมิติ ทั้งนี้ เพื่อความเปนอยูอันดีทาง
กายภาพและจิตใจโดยรวมของสังคมอนึ่ง ในบทความวิจัยชิ้นนี้ประกอบดวยหัวขอหลักในการนําเสนอ
ประเด็น แนวคิดทางทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ ไดแก
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ก. ความหมายของการสื่อสารเชิงปรัชญาแหงวิถีปวงประชา (The Philosophical Communication
for the Civil Folkways)
ข. หลากวาทกรรมจากวรรณกรรมการสื่อสารความเสี่ยง
(Diverse
Discourses
on
RiskCommunication Literature)
ข1. ความเปนมา นิยามและความหมายของการสื่อสารความเสี่ยง : จากวาทกรรมชาวบานสู
ประเด็นการสรางความเปนมืออาชีพของของการบริหารความเสี่ยงและการสื่อสารความเสี่ยงในเชิง
สัญลักษณเพื่อสุขภาพแหงภูมิสังคม
ข2. ลักษณะเชิงคุณภาพของความเสี่ยง : ปมประเด็นของแนวคิดแหง “ตูเก็บแฟมเอกสารทางจิต
ของมนุษยที่เกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยงของมนุษย ” ความรูและตรรกะการใชเหตุผล (The Notions
of Qualitative Characteristics of Risks: “The Mental Filing Cabinet of Risk Perception”,
Knowledge and Rationalities)
ข3.
“การสื่อสารโนมนาวเชิงวิพากษของการสื่อสารความเสี่ยง ” (The Critical Rhetoric of
Risk Communication): สถาบัน การผลิตความรูดานความเสี่ยงและการสรางความเสี่ยง
(Institution, Knowledge Production, and Risk Creation)
ข4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสารความเสี่ยงบนฐานแหงคุณธรรมจริยธรรมในเชิง
ปฏิบัติศาสตร : การบูรณาการการสื่อสารความเสี่ยงและการสื่อสารในภาวะวิกฤติสู “การสื่อสารแหง
ความเอื้ออาทรหวงใย”(Care Communication)
ค. ตัวแบบวาดวยการสื่อสารความเสี่ยงแหงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (The Model ofRisk
Communication of the Sufficiency Economy-based Philosophy)
ง. บทสรุป : การสังเคราะหแนวคิดและมุมมองในการสรางเสริมภูมิสังคมไทย (A Synthesis forthe
Enhancement of Geo-social Characteristicsfor the Thai Society)
จ. บรรณานุกรม
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ก. ความหมายของการสื่อสารเชิงปรัชญาแหงวิถีปวงประชา (The Philosophical
Communication for the Civil Folkways)
การสื่อสารคืออะไร มนุษยควรสื่อสารอยางไร คุณคาของการสื่อสารอยูที่ไหน ทั้งนี้ การรับรูถึงความสําคัญของ
การสื่อสารในสังคมนั้นเปนประเด็นที่นักสื่อสารควรใสใจเปนอยางยิ่ง อันเนื่องมาจากวา ประชาชนสวนใหญ
เมื่อพูดถึงแนวคิดวาดวยการสื่อสาร มักมองการสื่อสารหมายถึงกระบวนการในการสงสารหรือรับสารเปน
สําคัญ ทั้งๆที่อันที่จริง ความหมายการสื่อสารนั้นมีความหมายแยบยลลึกซึ้งกวาตัวแบบวาดวยการรับสารสง
สารเทานั้น อีกทั้งสามารถสะทอนปรัชญาทางการสื่อสารที่วา การสื่อสารนั้นเกี่ยวของกับความเปนอุดมคติใน
การรับใชสังคมสิ่งนี้สอดคลองกับสิ่งที่ Radford (2005) ไดกลาวถึงปรัชญาแหงการสื่อสารไววา เมื่อพูดถึงการ
สื่อสาร ผูคนในสังคมในวงกวางมักใหความสนใจกับผลลัพธทางภาคปฏิบัติทางการสื่อสาร
(Pragmatic
Outcomes) อันเกิดจากการรับสารสงสารเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ผูคนมักมีความสนใจที่จะทํา
ความเขาใจแตการกระทําทางการสื่อสาร (Communicative Acts) ที่เกิดขึ้นในการปฏิสัมพันธของมนุษยใน
สังคมโดยไมไดมุงมองความหมายในเชิงอุดมคติของปรัชญาทางการสื่อสารในการสืบสานสังคมมนุษยชาติ

อนึ่ง Carry (1992, อางใน Radford, หนา 14-15) ชี้ใหเห็นวาแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในสังคมอเมริกัน
ตั้งแตเกิดวาทกรรมเกี่ยวกับคําวา การสื่อสาร ตั้งแตศตวรรษที่ 19 ไววามีแนวคิดหลักอยูสองแนวคิดเกี่ยวกับ
มโนทัศนวาดวยการสื่อสาร ไดแก มุมมองแรกคือ มุมมองทางการสื่อสารในเชิงการสงสาร
(Transmission
View of Communication) ซึ่งยังคงทรงอิทธิพลและเปนประโยชนมาจวบจนทุกวันนี้โดยที่มุมมองแรกนี้
หมายถึง การมุงมองการสื่อสารในรูปแบบกระบวนการในการสงสารหรือถายทอดขอมูลผานตัวสารจากผูสง
สารไปยังผูรับสาร และในทุกการสื่อสารจะเกิดปญหาทางการสื่อสาร (Noises) ที่สามารถลดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการสื่อสารหรือการสูญเสียเชิงกระบวนการผานการสื่อสารนั่นเอง

สวนมุมมองที่สองซึ่งมีความเกาแกกวามุมมองแรกไดแก มุมมองทางพิธีกรรมทางการสื่อสาร (Ritual View of
Communication) ซึ่งมุมมองนี้จะเชื่อมโยงการสื่อสารเขากับคําวา “การมีสวนรวม” (participation) “การ
แบงปน ” (sharing) “`การเชื่อมโยงเปนสมาคม ” (association)ของสังคมมากกวาจะมองวาการสื่อสาร
หมายถึงการถายทอดขอมูลอันเนื่องมาจากกวา รากศัพทของคําวาการสื่อสารนั้นมาจากภาษาละติน ไดแก คํา
วา Communis ซึ่งหมายถึงการรวมกัน การมีความเหมือนกันหรือมีบางสิ่งบางอยางรวมกันการรวมตัวกันและ
ชุมชน (Commonness, Communion, Community) นั่นเอง ทั้งนี้ ความหมายของแงมุมที่สองของการ
สื่อสารมีเปาหมายสําคัญสู “การผดุงรักษาไวซึ่งความเปนสังคม” (Maintenance of Society) การสื่อสารจึง
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มิใชเปนการกระทําที่มุงถายทอดสารระหวางผูสงสารและผูรับสาร หากแตหมายถึงการเปนตัวแทนที่แสดงออก
มาถึงชุดความเชื่อที่มีอยูรวมกัน (Representation of the Shared Beliefs) ที่สถิตอยูในสังคมชุมชนนั้นๆ
ดังนั้นการสื่อสารในแงมุมที่สองนี้ จึงเปรียบการสื่อสารเหมือนพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธที่เชื่อมโยงมนุษยเขาดวยกัน
นั่นเอง ทั้งนี้ จากการประมวลมุมมองที่หนึ่งในการนํามาผสมผสานกับมุมมองที่สองจะเห็นวากระบวนการ
สื่อสารเองโดยธรรมชาติจะเกิดการสูญเสียทางการสื่อสารอยูแลว อันเกิดจากอุปสรรคทางการสื่อสารเกิด
เกิดขึ้นในกระบวนการสื่อสาร ไมวา จะเปนผูสงสาร ผูรับสาร ตัวสาร ชองทางในการสื่อสารหรือตัวปญหาที่
เกิดขึ้นภายในตัวของกระบวนการการสื่อสาร ดังนั้น นักสื่อสารจึงควรมีความเขาใจถึงธรรมชาติและ
กระบวนการทางการสื่อสารที่นอกจากจะเปนการรับสงขอมูลและการสรางและรับสารแลว ยังมีหนาที่ทาง
สังคมอีกดวย ทั้งนี้ อันตรายประการสําคัญที่กระทบกับคุณภาพของการสื่อสารไดแก ระยะหางทางสังคม
ระหวางมนุษยในสังคมที่ทําใหเกิด “ความหางไกลทางสังคม”(Social Distance) ที่อาจเกิดจากสีผิวเชื้อชาติก็ดี
โลกทัศนมุมมองทางศาสนาก็ดี เพศก็ดี สถานภาพทางสังคมก็ดีที่อาจสงผลใหกระบวนการการสื่อสารนั้นไม
บรรลุวัตถุประสงคทางการสื่อสาร กอใหเกิดความอคติและนําไปสูความขัดแยงได

นอกจากนี้ นักปรัชญา John Lockeยังไดแบงการสื่อสารออกเปนสองประเภทหลัก ไดแก ประเภทแรก การ
สื่อสารที่เรียกวา “การสื่อสารแหงพลเมือง ” (Civil Communication) อันหมายถึงการสื่อสารที่เกิดขึ้นใน
ทุกๆวันระหวางมนุษยในสังคมที่ลวนมีปฏิสัมพันธกันผานการพูดคุยสื่อสารในชีวิตประจําวันที่เชื่อมโยงมนุษย
เขาสูชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของพวกเขาประเภทที่สองของการสื่อสารที่ Locke ใหความสนใจมากไดแก
การสื่อสารเชิงปรัชญาที่มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงออกถึงซึ่งความเปนจริงตางๆในสังคมมนุษย (Philosophical
Communication for Expressing Truth) ซึ่งการสื่อสารเชิงปรัชญานี้เองที่ Lockeเนนถึง “วิธีการ”
(Means) ที่ “ความรูที่แทจริง ”(Genuine Knowledge)จะไดรับการถายทอดสงตอจากบุคคลหนึ่งไปยังอีก
บุคคลหนึ่งหรือจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งในลักษณะที่วาการสื่อสารนั้นมีความถูกตองและมุงสงวน
รักษาไวซึ่งความเปนจริงของแนวคิดที่ไดรับการถายทอดออกไป (To preserve the truth of ideas being
conveyed)ที่สําคัญสําหรับ Locke แลว ในสถานการณการสื่อสารนั้น มีขอจํากัดในการที่จิตใจของมนุษยจะ
สามารถที่จะรับรูสิ่งตางๆดวยความแนนอน (There are limits to what the mind can know with
certainty)

ทั้งนี้ สิ่งที่ Locke กลาวมานี้สะทอนใหเห็นผานความคิดที่สอดคลองของ Hewes& Planalp (1982) ได
กลาวถึงอิทธิพลของความรูทางสังคมที่มีตอการสื่อสาร โดยกลาววา เปามายของการศึกษาคือการเขาใจโลก
ทางสังคมหรือ TheSocial World อันเนื่องมาจากวามนุษยในสังคมหรือที่ Hewes & Planalp เรียกวา
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“นักวิทยาศาสตรเชิงสังคม “Intuitive Scientist” นั้นลวนมีความพยายามในการไดมาซึ่งความรูที่มีประโยชน
ในการนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตทั้งสิ้น ดังนั้นนักสื่อสารควรสนใจกลยุทธในการไดมาซึ่ง “ความรูทาง
สังคม” (Social Knowledge) ของ “การบอกเลาความจริงผานสายตาของสาธารณชน ” (Veridicality) ซึ่ง
อริสโตเติ้ล นักปราชญชาวกรีกไดกลาวถึงขอจํากัดของมนุษยในการทําการเขาใจโลกและสังคมโลกซึ่งกระทบ
คุณภาพของการสื่อสารได ดังนั้น จึงไดกลาวถึงรูปแบบของวิธีการในการใชตรรกะที่มีความเกาแกเฟองฟูในยุค
กรีกโบราณที่ระบอบประชาธิปไตยเฟองฟูเรียกวาตรรกะการอนุมานที่แบบ “Retroduction”หรือกลยุทธหนึ่ง
ในการอนุมาน (Inferential Strategy) ของความเปนไปไดเชิงตรรกะของคําอธิบาย (Plausibility of
Explanation) ที่เนนการใหความสําคัญกับการเปดกวางรับฟงคําอธิบายในชุดตรรกะเหตุผลของมนุษยที่
หลากหลายกอนจะนําไปสูการสรุป ซึ่งอาจตั้งอยูบนฐานของการใชตรรกะเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive) หรือ
นิรนัย (Deductive)รวมกันซึ่งเปนตรรกะที่ใชกันอยูทั่วไปกอนที่มนุษยจะทําการสื่อสาร

ทั้งนี้ ธรรมชาติของความรูทางสังคมของมนุษย โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกวา
“ความรูทางโลก ” หรือ World
Knowledge นั้นมีลักษณะที่เรียกวา เปนความรูแบบแวบรูหรือเปนนัยไมชัดเจน ( intuitiveand implicit ) ซึ่ง
บอยครั้งอาจเกิดความผิดพลาดที่พบเห็นไดทั่วไปในชีวิตประจําวัน (Mundane Errors) ในการประมวล
ประยุกตความรูโดยเฉพาะสิ่งที่ Planalp & Hewes เรียกวา “ความรูที่มีอยูมากอน ” (Prior Knowledge)
ดังนั้น นักการสื่อสารควรทําการวิเคราะหเชิงหนาที่ของความรูทางสังคม (A Functional Analysis of Social
Knowledge) โดยพึงระมัดระวังขอเท็จจริงที่วา มนุษยมักพยายามหาเหตุผลในเชิงประยุกตหรือปฏิบัติศาสตร
(Pragmatic Rationality)หากแตมนุษยเองก็มีอคติหรือความลําเอียงในเชิงเหตุผล (Rational Bias) อยูดวยอัน
เกิดมาจากขอจํากัดทางความรู สิ่งนี้สะทอนใหวา ในทุกสถานการณการสื่อสารของมนุษยจะมีปญหาในเชิงอคติ
หรือความลําเอียงในเชิงเหตุผลไมมากก็นอย Planalp & Hewes จึงใหความสําคัญกับ “ศาสตรแหงการคาด
เดาครั้งที่สอง” หรือ “The Science of Second Guessing” หรือกระบวนการการตีความความรูตางๆทาง
สังคมโดยการใชทฤษฎีเชิงนัยยะ (Implicit Theories) ซึ่งก็หมายถึง ในตัวของปจเจกทุกคนในสังคมลวนมี
มุมมองเชิงทฤษฎีในการมองโลก มองสังคมที่ผานการสั่งสมมุมมองจนเกิดเปนมุมมองฝงอยูภายในตัวเองและ
หากไดรับแรงกระตุนทางการสื่อสารก็จะพรอมในดึงเอามุมมองเหลานี้ออกมาใช ดังนั้น กระบวนการของการ
คาดเดาครั้งที่สองนั้นใหความสําคัญกับการคิดแบบมีวินัยในการคิดในการมุงแสวงหาทางเลือกตางๆในชีวิตและ
ที่สําคัญ นักสื่อสารตองสนใจในการตีความและการปฏิบัติการในการตีความอีกครั้งหนึ่งเชิงรุกเพื่อเปนการ
ตรวจสอบมุมมองในการตีความ ไมรีบดวนสรุป สวนในสถานการณที่มีความไมแนนอน (Uncertainty) นั้น
ทฤษฎีทางการสื่อสารบางทฤษฎีลวนใหความสําคัญกับการลดความไมแนนอน อาทิ ทฤษฎีการลดความไม
แนนอน (Theory of Uncertainty Reduction) ทั้งนี้ Planalp & Hewes กลาวไวอยางนาสนใจวาในการ
จํากัดความของแนวคิดของ ความไมแนนอนนั้นจะตองไดรับการจํากัดความโดยอางอิงเชื่อมโยงความสัมพันธ
5

กับความรูที่มีอยูมากอน หรือ Prior Knowledge ซึ่งความรูที่มีอยูมากอนนี้เองที่เปนสิ่งที่กระทบตอการลด
ความไมแนนอน ในการลดความไมแนนอน เราจําเปนตองคนหาความรูเกี่ยวกับโลกทางสังคมกอน
“To
reduce Uncertainty we must discover Knowledge about the Social World” (p.109) ผาน
กระบวนการอุปนัยแบบ Retroductionตามที่ไดกลาวไปกอนหนา หากมนุษยยึดติดกับความรูชุดเดิมโดยไม
แสวงหาความรูชุดใหม หรือไมไดตรวจสอบความรูอาจเปนอันตรายได ดังนั้น ในการทําความเขาใจ
กระบวนการลดความเสี่ยงจําเปนตองเขาใจ “ขอจํากัด” ของตนเองและการสื่อสารของตนเอง

จะขอกลับไปกลาวถึง Locke ที่ยังเสนอมุมมองที่วา ในทางปฏิบัติการสื่อสารนั้นคือปญหาพื้นฐานของสังคม
มนุษยและนักสื่อสารควรระวังใหมากและตระหนักถึงผลลัพธที่จะตามมาเพื่อพยายามลดปญหาของการสื่อสาร
ลงใหนอยที่สุดดวยทั้งนี้ Locke ไดแยกแยะระหวางคําวา “ความจริง ” และ “ความเขาใจของความเปนจริง ”
(Truth Versus Understanding of Truth) วาอุปสรรคสําคัญคือ การใชภา ษาในการสื่อสารที่อาจบิดเบือน
การสื่อสารหากใชไมระมัดระวัง ทั้งนี้ จากมุมมองของ LOCKE แลว สังคมมนุษยควรสรางสรรคนักสื่อสารที่ดีมี
คุณธรรม นั้นก็คือบุคคลที่สามารถสรางและสงสารในลักษณะที่ตระหนักไดถึงความสําคัญและคุณคาพรอมกับ
อันตรายของการสื่อสาร ดังนั้นจึงมุงเนนความสนใจในการสรางตัวสารโดยพยายามเชื่อมโยงความคิดผานชุด
ความหมายที่สงถึงผูรับนั้น โดยพยายามที่ใหตัวสารนั้นสงวนไวใหมีความถูกตองใกลเคียงที่สุดกับความหมายที่
ผูสงไดสงสารไปโดยเนนวาในสถานการณการสื่อสาร ผูสงสารจะตองพินิจพิจารณาถึง “ทางเลือก” (CHOICES)
วาจะสงสารอะไรและอยางไรในการรักษาไวซึ่งความถูกตองของความจริงโดยไมลืมวา การสื่อสารจะขึ้นอยูกับ
บริบทสถานการณและผูมีสวนเกี่ยวของกับสถานการณการสื่อสารนั้นๆเปนสําคัญ

อาจสังเกตไดวา มุมมองของ Locke นั้นสามารถสะทอนใหเห็น จริยธรรม ของผูสงสารเปนสําคัญทั้งนี้
Kohlberg (1969) ไดกลาววา จริยธรรมเปนความรูสึกผิดชอบชั่วดี เปนกฎเกณฑและมาตรฐานพฤติกรรมใน
สังคมซึ่งบุคคลจะพัฒนาขึ้นจนมีจริยธรรมของตนเอง โดยอาศัยกฎเกณฑทางสังคมเปนสิ่งที่ตัดสินวาการกระทํา
นั้นถูกหรือผิด สวน Piaget (1960) กลาวไววา จริยธรรมไดรับการพัฒนามาจากประสบการณของบุคคล โดย
จริยธรรมประกอบดวยองคประกอบหลักสามดาน ไดแก ดานความรู ดานความประพฤติและดานความรูสึก
(Knowledge, Conduct, and Feeling) อันหมายถึงจริยธรรมดานความรู จริยธรรมดานความประพฤติ และ
จริยธรรมในดานความรูสึก ทั้งนี้ จริยธรรมนับวาเปนคําที่มีความหมายกวางขวางอันหมายถึง หลักความ
ประพฤติ แนวทาง แบบแผนหรือหลักการวาดวยความดีงามซึ่งคนในสังคมยอมรับวาเปนสิ่งดีงามความถูกตอง
เหมาะสมทั้งนี้ พิพัฒน นนทนาธรณ (2553) ไดกลาวถึงทฤษฎีจริยธรรมสองประเภท ประเภทแรก ไดแก
ทฤษฎีอันตวิทยา(Teleology) ในการใชประเมินความประพฤติหรือพฤติกรรมที่มีความสัมพันธกับเปาหมาย
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โดยพิจารณาดูความคุมคาทางศีลธรรมของพฤติกรรมที่เนนผลลัพธอาจตั้งอยูบนฐานของอัตตานิยม (Egoism)
เนนประโยชนสวนตัวและอรรถประโยชนนิยม (Utilitarianism) ที่เนนเปาหมายแหงประโยชนสวนตน
ประเภทที่สอง ไดแก ทฤษฎีกรณียกรรม (Deontology) ที่ใหความสําคัญกับการสงวนรักษาไวซึ่งสิทธิของ
ปจเจกบุคคลและใหน้ําหนักกับเจตนา (Intentions)ที่จะมุงปฏิบัติทําหนาที่ตามศีลธรรม (Mores) อัน
ครอบคลุมคุณธรรม (Morality) เปนมาตรฐานเกณฑตัดสินมากกวาการใหความสําคัญกับผลลัพธ โดยมักอาง
หลักสิทธิ (Rights Principle) และหลักความยุติธรรม (Justice Principle)เปนสําคัญ

ข. หลากวาทกรรมจากวรรณกรรมการสื่อสารความเสี่ยง (Diverse
Discourses on Risk Communication Literature)
ข1. ความเปนมา นิยามและความหมายของการสื่อสารความเสี่ยง : จากวาทกรรมชาวบานสูประเด็น
การสรางความเปนมืออาชีพของของการบริหารความเสี่ยงและการสื่อสารความเสี่ยงในเชิงสัญลักษณเพื่อ
สุขภาพแหงภูมิสังคม

วาทกรรมเกี่ยวการการสื่อสารความเสี่ยงนั้นมีความหลากหลายซับซอนในเชิงมโนทัศนและรูปแบบการ
ปฏิบัติการภายใตกระบวนการการปริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) อันที่จริง ความเสี่ยงและ
ธรรมชาติของการใชตรรกะเหตุผลของมนุษยนั้นมีเกี่ยวของกันอยางมีนัยสําคัญ อันเนื่องมาจากวาความเสี่ยง
นั้นเปนสภาพที่เกิดมาพรอมๆกับเงื่อนไขของความเปนมนุษย ดังนั้น มนุษยจึงพยายามประเมินและปรับตัวเขา
กับความเสี่ยงตางๆในชีวิตตลอดประวัติศาสตรแหงมนุษยชาติ Grabill & Simmons (1998) กลาวถึงแนวคิด
ของการสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) วา เดิมการสื่อสารความเสี่ยงไดรับความสนใจในการ
ทําการศึกษาคนควาจากนักวิชาการของศาสตรทางการสื่อสารความเสี่ยง จิตวิทยาทางพุทธิปญญา ( Cognitive
Psychology) และนักวิชาการทางการประเมินการสื่อสาร หากแตเทาที่ผานมา วงการการศึกษามักสนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยตรงโดยมักไมไดศึกษาอิทธิพลของบริบทสิ่งแวดลอมหรือไมไดศึกษาประเด็นทาง
สังคมตางๆที่สงอิทธิพลตอการรับรูของสาธารณชนทางดานความเสี่ยง ทั้งๆที่อันที่จริงนั้น แนวคิดของ ความ
เสี่ยงนั้นถูกสรางขึ้นทางสังคม(Risk is socially constructed) เปนสําคัญที่สําคัญ การสื่อสารความเสี่ยงตั้งอยู
บนขอสมมุติฐานที่มองถึงขอเท็จจริงที่วา สาธารณชนมีสิทธิ์ที่พึงมีในการรับรูถึงภัยอันตรายตางๆในชีวิต ดังนั้น
กระบวนการการสื่อสารที่เนนการใหและรับขอมูลอันจําเปนชวยเอื้อใหสาธารณชนมี “ทางเลือก” ในการรับมือ
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กับความเสี่ยงตางๆ ดังนั้นจะเห็นไดวา การสื่อสารความเสี่ยงเปนเครื่องมือที่ชวยเอื้อตอการตัดสินใจและ
แบงปนความเสี่ยงใหเปนที่เรียนรูและรับรูไดของสาธารณชน
ในเชิงความคิดมโนทัศนเกี่ยวกับการสื่อสารความเสี่ยง ( Risk Communication)นั้น เดิมที วาทกรรมที่
เกี่ยวของกับการสื่อสารความเสี่ยงมักนําไปประยุกตเปนกรอบในบริบททางสาธารณสุขสําหรับบุคลากรที่
ทํางานในประเด็นที่เกี่ยวของกับภัยคุกคามทางดานสุขภาพของสาธารณะ (Public Health Harm) และ
นโยบายที่พูดถึงการสื่อสารความเสี่ยงในแงมุมของการใหการศึกษาตอสาธารณชนเกี่ยวกับการปองกันความ
เสี่ยงตางๆ หนวยงานประชาสัมพันธขององคกรพยายามสื่อสารดวยวัตถุประสงคที่ตองการพยายามปรับ
พฤติกรรมของปจเจกที่อาจสุมเสี่ยงตอภัยอันตรายตางๆตอสุขภาพในบทความนี้ตองการนําเสนอแนวคิดของคํา
วา สุขภาพในเชิงภูมิสังคมเชิงของสุขภาพของสังคมและชุมชน การสื่อสารจึงเปนความสําคัญของปจเจก ชุมชน
และสังคมในการสื่อสารและการสรางภูมิสังคมผานสุขภาพสังคมไดอยางมีประสิทธิผล โดยเฉพาะในบริบทที่มี
ความจําเปนที่ตองสื่อสาร มีภัยคุกคามหรือมีความไมแนนอนสูง ซึ่ง Frewer (2004) ไดกลาววาบอยครั้งที่
ปฏิกิริยาของผูคนที่มีตอความเสี่ยงที่ตางกันนั้นถูกกําหนดโดยปจจัยดานจิตวิทยา (psychological factors)
เปนสําคัญ และตั้งแตป ค.ศ. 1970 เปนตนมา ในบริบทของสาธารณสุข ความพยายามของการสื่อสารความ
เสี่ยงจะเนนไปที่ความรับผิดชอบของปจเจกบุคคลที่มีตอผลของสุขภาพที่เสื่อมโทรม งานวิจัยดานปจจัยความ
เสี่ยง (Risk Factor Research) และโครงการปฏิบัติการแทรกแซงเพื่อลดความเสี่ยงตางๆ (Intervention
Program) จะหันไปใหความสนใจศึกษากับปจเจกที่มีความเสี่ยง (Risks) มากกวาจะใหความสนใจในประเด็น
ทางดานบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของความเสี่ยงและอาจมองบุคคลกลุมนี้วาขาดตรรกะในการดําเนิน
ชีวิต (Irrationality)

การสื่อสารความเสี่ยงในบริบทสาธารณสุขแตเดิมยังคงหมายถึง ความสามารถในการวางกรอบของตัวสาร
(frame the message) เกี่ยวกับความเปนไปไดของโอกาสของการเกิดขึ้นของภัยคุกคามตางๆที่กระทบ
สุขภาพของสาธารณชน และอาจมีการบริหารประเด็น (Issue Management) โดยที่สังคมและชุมชนมุงมอง
วาจะเนนการสื่อสารที่สนับสนุนสงเสริมสุขภาพของสังคม (Social Health Promotion) ไดอยางไร มีประเด็น
อะไรบางที่ควรไดรับการวางแผนทางการสื่อสารอยางสรางสรรค อาทิ การสนับสนุนวาระในการพัฒนาตางๆ
อยางเขมแข็ง และประเด็นเหลานี้สมควรจะไดรับการขับเคลื่อนจนมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ
ในวงกวาง
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ในบริบทแหงองคกรอาจหมายถึงการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communication) โดยที่องคกรมุง
พิจารณาบริบทสิ่งแวดลอมขององคกรตลอดจนการบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management) ตางๆ
ดวย ทั้งนี้ ภายใตภาวะที่พิจารณาวาเปนความฉุกเฉินเรงดวน (emergencies) ของปจเจก องคกร ชุมชนและ
สังคม อาจตองมีการพิจารณาวาความเสี่ยงตางๆนั้นเกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมหรือเกิดขึ้นจากปจจัยรูปแบบการใช
ชีวิต (Life-Style Factors) ภัยใดเปนภัยที่สาธารณชนรับรูได (perceived risk) และรับรูอยางไร หรือภัยในที่
แฝงตัวมาในรูปแบบที่สาธารณชนไมรูจัก ไมคุนเคย ไมตะหนักวาสิ่งนั้นเปนภัยที่อาจสงผลคุกคามสุขภาพสังคม
และชุมชนอยางไร ดังนั้น การสื่อสารภายใตภาวะวิกฤติจึงเกี่ยวของกีบกระบวนการสื่อสารสองทางคือ การสง
สารและการรับสารใดๆในเชิงปองกันหรือเพื่อลดโอกาสการสูญเสียหรือการเกิดขึ้นของผลลัพธเชิงลบของวิกฤติ
ตางๆที่สังคมเผชิญ โดยเฉพาะการสูญเสียในมิติตางๆที่อาจเกิดขึ้นตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร ไมวา
จะเปนคูคา ลูกคา ชุมชนหรือสมาคมวิชาชีพตางๆซึ่งตัวสารนี้อาจจะอยูในรูปของวัจนภาษาที่องคกรสื่อสารให
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียไดมีความเขาใจทั้งชวงเวลากอนเกิดภัย ระยะเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นและหลังการเกิดขึ้น
แลว

ทั้งนี้ Plough & Krimsky (1987, อางแลว, หนา 6) ใหคําจํากัดความคําวาการสื่อสารความเสี่ยงหมายถึง การ
สื่อสารสาธารณะหรือสวนบุคคลที่ใหขอมูลหรือมีวัตถุประสงคเพื่อแจงใหทราบเกี่ยวกับการดํารงอยู ธรรมชาติ
รูปแบบ ความรุนแรงหรือการยอมรับไดของความเสี่ยงตางๆ ในเชิงความหมายที่แคบลงมา การสื่อสารความ
เสี่ยงเนนการถายโอนขอมูลจากแหลงขอมูลซึ่งสวนใหญเปนกลุมผูเชี่ยวชาญถึงกลุมเปาหมาย โดยมีเจตนาที่จะ
ตอบสนองตอประเด็นตางๆที่อยูในอยูในความสนใจของสาธารณะหรือความตองการของสาธารณะที่เกี่ยวของ
กับภัยอันตรายแบบทั้งที่มีอยูจริงหรือแบบที่สาธารณชนรับรูหรือมองวาจริง ดังนั้น อาจพอเห็นไดวา การ
สื่อสารความเสี่ยงนั้นเปนประเด็นหลักทางดานการบริหารและดานนโยบายของกลุมผูมีอํานาจตัดสินใจเปน
สําคัญ ลักษณะการไหลของขอมูลจึงจะเปนแบบจากบนลงลาง หรือจากสถาบันที่มีสิทธิอํานาจในการบริหาร
จัดการขอมูลลงสูประชาชนในวงกวางนอกจากนี้ Plough and Krimsky ระบุถึงคําจํากัดความของการสื่อสาร
ความเสี่ยงวา ประกอบดวยความหมายกวางและแคบ ซึ่งอาจพิจารณาองคประกอบหลักหาดาน ไดแก เจตนา
เนื้อหา กลุมผูรับสารที่เปนเปาหมายหลัก แหลงที่มาของขอมูลและกระแสการไหลของขอมูล (Intentionality,
Content, Audience directed, Source, andFlow) (โปรดพิจารณาตารางที่ 1) เปนสําคัญ ทั้งนี้ ใน
ความหมายที่แคบที่สุดของแนวคิดวาดวยการสื่อสารความเสี่ยง คือ แผนการสื่อสารใดๆที่กําหนดโดยองคการที่
มีอํานาจควบคุมกํากับออกกฎเกณฑโดยมีการกําหนดกลุมเปาหมายของผูรับสารโดยมีเปาหมายในเชิงผลลัพธที่
เฉพาะเจาะจงในการไดมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงทัศนคติหรือวาพฤติกรรม นาสังเกตวา คําจํากัดความ
ดั้งเดิมนั้นจะเนนการศึกษากระบวนการวาผูเชี่ยวชาญนั้นบอกกลาวชี้แจงใหขอมูลกับกลุมผูรับสารอยางไร
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สําหรับความหมายในวงกวางนั้น จะหมายถึงการศึกษาความเสี่ยงในบริบททางสังคมเปนสําคัญ ความหมาย
ของการสื่อสารความเสี่ยงนั้นกินความหมายทั้งกวางและแคบดังปรากฏตามตารางเปรียบเทียบดังตอไปนี้
มิติของการสื่อสารความเสี่ยง
เจตนา (Intentionality)

ความหมายกวางของการสื่อสารความ
เสี่ยง
ไมจําเปนตองกําหนดเปาหมายใดๆ

ความหมายแคบของการสื่อสารความเสี่ยง

เจตนาและมุงไปยังผูรับสารเฉพาะกลุม มีการ
กําหนดผลลัพธเกี่ยวกับตัวสาร
(Risk Messages)
เนื้อหา (Content)
เกี่ยวกับรูปแบบใดๆของความเสี่ยงทาง เกี่ยวกับความเสี่ยงในบริบทที่เกี่ยวของกับ
สังคม(Social Risk) หรือความเสี่ยงใน สาธารณสุขสุขภาพหรือทางสิ่งแวดลอม
ระดับปจเจกบุคคล (Individual Risk) (Health and Environmental Risks) เทานั้น
กลุมผูรับสารเปาหมาย
ไมจําเปนตองมีการกําหนด
มีการกําหนดกลุมเปาหมายของผูรับสารที่
(Audience directed)
กลุมเปาหมาย
ชัดเจน
แหลงใหขอมูลขาวสาร (Source แหลงขอมูลใดๆก็มีความเปนไปได
ผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือนักวิทยาศาสตร
of Information
เทานั้น
กระแสการไหลของขอมูลตัวสาร จากแหลงขอมูลใดๆถึงกลุมผูรับสาร
จากผูเชี่ยวชาญสูกลุมที่ไมใชผูเชี่ยวชาญ (From
(Flow of Message)
ใดๆผานชองทางการสื่อสารใดๆก็
Experts to Non-Experts) ผานชองทางการ
เปนไปได
สื่อสารที่กําหนด

(ตารางที่ 1: ความหมายของคําวาการสื่อสารความเสี่ยง โดย Plough & Krimsky, 1987)
สําหรับความหมายในวงแคบนั้นเรียกวา เปนความหมายเฉพาะทางเทคนิค ถือเปนความหมายตามขนบแหง
การศึกษาการสื่อสารความเสี่ยง สวนความหมายในวงกวางถือเปน การศึกษาความหมายของการสื่อสารความ
เสี่ยงในเชิงสัญลักษณ ดังจะขออธิบายเพิ่มเติมทั้งในสวนที่เปนคําจํากัดความเชิงขนบประเพณีและคําจํากัด
ความเชิงสัญลักษณ (Conventional and Symbolic Definitions) ดังนี้ คือความหมายของคําแรกจะ
หมายถึง คําจํากัดความของการสื่อสารความเสี่ยงในวงแคบที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สนใจ
ความเสี่ยงในเชิงของพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับปรากฏการณของเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น (the Phenomena
of the Event) และมุงเนนใหเกิดการสรางความเขาใจในเชิงเทคนิค (Technical Understanding) วาทําไม
และเพราะเหตุใดที่ตัวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้นไดรับการสื่อสาร โดยจะไมใหความสนใจกับแกนหลักทาง
วัฒนธรรม แรงจูงใจหรือความหมายในเชิงสัญลักษณใดๆ
สวนสําหรับคําจํากัดความเชิงสัญลักษณที่มี
ความหมายกวางกวานั้นอาจกินความหมายถึงบทบาทของความเสี่ยงในบริบทที่กวางขึ้นไปทางวาทกรรมทาง
การเมือง (Plough & Krimsky, อางแลว , หนา 6) ที่จะใหความสําคัญกับความรับผิดชอบและความโปรงใส
ตรวจสอบไดของสถานการณของความเสี่ยงใดๆอันปรากฏในสังคมวัฒนธรรมผานประสบการณของมนุษย
มากกวาการใหความสําคัญแกการศึกษาตัวความเสี่ยงเองในแตละสถานการณ (Risks Per Se) ที่นาสนใจ
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เกี่ยวกับความหมายในเชิงสัญลักษณนี้ก็คือ ขอมูลดานเทคนิคนั้นยังมีความสําคัญเปนรองของเปาหมายของนัก
สื่อสารนั่นก็คือ การสื่อสารสรางความไววางใจ ความเชื่อมั่นและการสรางความปลอดภัยทางจิตใจของ
ประชาชนเปนสําคัญ ทั้งนี้ Plough & Krimsky (1987, หนา 7) ไดกลาวไววา “บอยครั้งที่การสื่อสารความ
เสี่ยงอาจไมไดเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยตรง หากแตเปนการสื่อสารที่มุงเนนเกี่ยวกับความปลอดภัยและความ
เสริมสรางความมั่นใจเปนสําคัญ”
สวน William Leiss (1996) กลาวถึง การสื่อสารความเสี่ยงวาหมายถึงการไหลของขอมูลขาวสารและการ
ประเมินความเสี่ยงระหวางกลุมผูเชี่ยวชาญนักวิชาการ (Academic Expert) กลุมนักปฏิบัติที่ที่ออกกฎเกณฑ
ควบคุมกํากับ (Regulatory practitioners) กลุมที่ใหความสนใจขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง
(Interest Groups) และสาธารณชนในวงกวาง ทั้งนี้ Leiss ไดกลาวถึงความเปนมาของศาสตรวาดวยการ
สื่อสารความเสี่ยงวาประกอบดวยสามระยะ กลาวคือ
• ระยะแรก ไดแก ชวงป ค.ศ. 1975-1984 ที่การสื่อสารความเสี่ยงในยุคนี้ตั้งอยูบนการใหความสําคัญ
กับการศึกษาการประมาณการความเสี่ยง (Risk Estimates) ในเชิงปริมาณเปนสําคัญ
• ระยะที่สอง ไดแก ชวงป ค.ศ. 1985-1994 มุงเนนการศึกษาคุณลักษณะทางการสื่อสารความเสี่ยงที่
ประสบความสําเร็จ และปจจัยดานความนาเชื่อถือของผูสงสาร (Source Credibility) ความชัดเจน
ของตัวสาร (Message Clarity) ชองทางในการสื่อสาร (Channels) ความตองการและการรับรูความ
เปนจริงของกลุมผูรับสาร
• ระยะที่สามไดแก ชวงป ค.ศ. 1955-ปจจุบันที่เนนการความสําคัญของการสื่อสารความเสี่ยงในฐานะ
“แนวปฏิบัติที่ดีและพึงปฏิบัติ” (Good Practices) ในสังคมมนุษย
ทั้งนี้ ที่นาสนใจ Plough and Krimsky (1987) กลาวไววาวิธีการในการทํานายคาดการณเกี่ยวกับความเสี่ยง
และการสื่อสารองคความรูตางๆวาสังคมใดๆจะสามารถเตรียมการณหลีกเลี่ยงสถานการณภัยอันตรายตางๆนั้น
ก็ตั้งอยูบนวาทกรรมของวิธีชุมชนหรือวิถีชาวบาน (Folk Discourse) วาดวยมายาคติ อุปมาอุปไมยและ
พิธีกรรมตางๆ “Myths, Metaphors, and Rituals” (p.5) อาทิ ในสังคมไทย จากสุภาษิตไทยที่กลาวไววา
“กันไวดีกวาแก แยแลวจะแกไมทัน ” ก็อาจพอสะทอนวาแนวคิดเรื่องการรับมือกับความเสี่ยงอาจสถิตอยูใน
สังคมไทย หากแตจะปองกันอยางไรก็เปนเรื่องของปจเจกบุคคล น้ําขึ้นใหรีบตัก ก็อาจสะทอนการเตรียมตัวใน
เชิงวิธีการ เฉกเชนเดียวกับการสื่อสารที่ Plough & Krimsky (อางแลว)ไดกลาววา เดิมที การสื่อสารความรู
ตางๆเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสถานการณความเสี่ยงตางๆมักตั้งอยูบนมายาคติ พิธีกรรมหรือที่ปรากฏผานวาท
กรรมของชาวบาน (Folk Discourse) เชนกัน กอนที่จะคอยๆเปลี่ยนมือไปอยูกับกลุมผูเชี่ยวชาญนักวิชาการ
ดานความเสี่ยงผานกระบวนการแหง
“การสรางความเปนมืออาชีพดานความเสี่ยง
”
(The
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Professionalization of Risk) ซึ่งหมายความวา การบริหารจัดการความเสี่ยงในโลกปจจุบันมักอยูในความ
รับผิดชอบของกลุมผูเชี่ยวชาญตางๆ และการสื่อสารเองก็จะเปนการสื่อสารที่มีผูเชี่ยวชาญเปนจุดศูนยกลาง
(Expert-centred Communication) ที่มุงมองเรื่องของสวัสดิการความเปนอยูอันดีของสังคมเปนเปาหมาย
สําคัญโดยพยายามปองกันประชาชนจากภัยอันตรายทางกายภาพ (physical harms) ดวยการเนนการใหคํา
อรรถาธิบายบนชุดของตรรกะเหตุผลที่รองรับโดยสถาบันชั้นนําตางๆ (The Rationality of Elite
Institutions) เปนสําคัญ
ข2. ลักษณะเชิงคุณภาพของความเสี่ยง: ปมประเด็นของแนวคิดแหง“ตูเก็บแฟมเอกสารทางจิตของมนุษย
ที่เกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยงของมนุษย ”ความรูและตรรกะการใชเหตุผล (The Notions of Qualitative
Characteristics of Risks: “The Mental Filing Cabinet of Risk Perception”, Knowledge and
Rationalities)
นักวิชาการไดแก Pollard et al.(2000) และ Sciences (2000) ไดกลาวา การบูรณาการประเด็นทางสังคม
เขาสูกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นเพิ่มจะเริ่มไดรับความสนใจจกแวดวงวิชาการและภาครัฐ
เมื่อปลายศตวรรษที่ 20 มานี้เอง โดยที่ในศตวรรษที่ 20 นี้ การบริหารความเสี่ยงนั้นเปนเรื่องของความ
รับผิดชอบระดับปจเจกบุคคล นั่นหมายถึงวา หากบุคคลประสบภัยอันตรายใดๆก็เปนเรื่องที่อาจพอออนุมาน
ไดวา บุคคลนั้นอาจขาดความระแวดระวังภัย ไรเหตุผลหรือไรความสามารถในการคิดเชิงตรรกะเหตุผล โดยที่
การสื่อสารความเสี่ยงนี้เดิมจะไมไดใหความสําคัญกับบริบทหรืออิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรมและการสื่อสาร
ความเสี่ยงมักไดรับการศึกษาโดยวางตําแหนงการสื่อสารจากมุมมองของกระบวนการการถายทอดสงตอขอมูล
หรือ The Transmission Model เทานั้นโดยจะเนนการศึกษาถึงเจตนาของแหลงขอมูลหรือผูใหขอมูล
(Intentionality of the Source of Information) และคุณภาพของขอมูล (Quality of Information) เปน
สําคัญ

หากแตในศตวรรษที่ 20 เริ่มมีความพยายามในแวดวงนักวิชาการที่จะขยายการประเมินความเสี่ยงใหมีความ
ครอบคลุมในมิติทางสังคมและการรับรูเรียนรูและการมีสวนรวมของสาธารณชนในมณฑลความเสี่ยงในสังคม
รวมสมัยรวมดวย ทั้งนี้ Slovic (1986)ไดกลาวถึง คุณลักษณะเชิงคุณภาพของความเสี่ยงในชีวิต (Qualitative
characteristics of Risks) วา การมุงใหสาธารณชนตระหนักถึงความสําคัญของการพิจารณาวาสิ่งใดถือวาเปน
ความเสี่ยงในชีวิต หรือความปลอดภัยในชีวิต ไมวาจะเปนประเด็นทางดานกิจกรรมตางๆในการดํารงชีวิต ดาน
แกนหรือสารัตถะของการดําเนินชีวิตหรือดานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีตางๆ (Activities, Substances, and
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Technologies)ถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งยวด รวมทั้งการเปดรับฟงวาสาธารณชนนั้นมีการรับรูความเสี่ยง
ของชีวิตและการประเมินวาจะลดความเสี่ยงอยางไรในชีวิต (Risk Reduction) ถือวาเปนเรื่องสําคัญดวย
เชนกันที่สามารถสะทอนขอมูลเชิงคุณภาพที่อาจสะทอนโยงใยของสหสัมพันธ (Webs of Interrelationships)
ของสังคมมนุษยในเชิงบริบททางสังคมวัฒนธรรมเปนสําคัญ อาจเห็นไดวาแนวคิดของ Slovic นั้นนับวามีความ
สอดคลองับ Renn (2006) ที่ไดตอกย้ําความสําคัญของการรับรูความเสี่ยงวายังเกี่ยวของลักษณะเชิงคุณภาพ
(Qualitative Characteristics) ทางรูปแบบทางวัฒนธรรมดวย (Cultural Patterns) ซึ่งนักจิตวิทยาได
จําแนกรูปแบบการรับรู (Qualitative Perception Patterns) ออกเปนสองประเภทไดแก
ประเภทที่หนึ่ง คือ รูปแบบการรับรูที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง
องคประกอบของแหลงที่มาของความเสี่ยง (Sources of Risks)

(Risk-related

Patterns)

และ

ประเภทที่สอง ไดแก รูปแบบการรับรูที่เกี่ยวของในเชิงสถานการณ (Situation-related Risks) ที่
สนใจศึกษาความไมชอบมาพากลหรือความลักลั่นเขาใจยาก (Idiosyncrasies) ของสถานการณความเสี่ยง
อาทิ การรับรูที่เกี่ยวของกับความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-Control) ภายใตสถานการณความเสี่ยง
ตางๆ เปนตน

Sandman (2003) ไดนําเสนอถึงตัวแบบทางดานความเสี่ยงวาเปนเรื่องของ’ภัยคุกคาม’ (Hazard) ที่เกี่ยวของ
กับการประเมินความเสี่ยงในเชิงเทคนิค (Technical Assessments of Risks) และการมองความเสี่ยงในเชิง
วัฒนธรรม (Cultural View of Risk) ในฐานะที่เปน ‘Outrage’ วาสังคมนั้นมีการตอบสนองอยางไรตอปจจัย
เสี่ยงในการใชชีวิตในสังคม ขอพึงระวังคือ ผูรับสารมักชอบลดความซับซอนของการสื่อสารลงเพื่อทําใหงายตอ
ความเขาใจจนอาจไปลดทอนความสลับซับซอนของภัยซึ่งก็ถือวาเปนความเสี่ยงทางพุทธิปญญา (Cognitive
Risks) อยางหนึ่ง นอกจากนี้ ปจจัยเรื่องความนาเชื่อถือก็เปนเรื่องสําคัญของความนาเชื่อของสาร
(Believability) และประสิทธิผลของตัวสาร ทั้งนี้ Murray-Johnson, Witte, Liu, & Hubbel, 2001, อางใน
Reynolds & Seeger, 2005, หนา 44) กลาววา ตัวสารนั้นจะมีประสิทธิผลไดก็ตอเมื่อตัวสารนั้นไดรับการ
ออกแบบเชิงกลยุทธใหสามารถปรับใหสอดคลองเขากันกับความตองการ คานิยม ภูมิสังคม ภูมิหลังพื้นเพทาง
วัฒนธรรมและประสบการณของกลุมผูรับสารเปนสําคัญ นอกจากนี้ตัวสารควรจะเนนใหมีความชัดเจนของตัว
สาร ปลุกเราทางตรรกะและอารมณของผูรับสาร รวมถึงการนําเสนอทางออกของปญหาในการรับมือกับความ
เสี่ยงตางๆ นั้นก็คือ การเนนใหกลุมผูรับสารไดประโยชนจากตัวสารนั้น
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สวน Renn (2006) กลาววา การที่จะทําการสื่อสารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนที่ตองพิจารณา
ปจจัยในเชิงจิตวิทยาวาดวยการรับรูความเสี่ยง ( The Psychology of Risk Perception) และการพิจารณา
ปจจัยทางสังคมที่เกี่ยวของกับระบบความคิดและพฤติกรรมที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยง ซึ่งเดิมที องคประกอบ
สามประการอันไดแก ระดับความซับซอนของความเสี่ยง ความไมแนนอนและความคลุมเครือ (Complexity,
Uncertainty, and Ambiguity) ที่เรียกวา เปนคุณลักษณะของความเสี่ยงในเชิงระบบ (Systemic) นั้นจะ
เกี่ยวของกับ “วิธีการ” ในการประเมินความเสี่ยงและกระบวนการในการควบคุมความเสี่ยงที่ครอบคลุมสี่
ประเด็นหลัก ตั้งแตประการที่หนึ่ง ไดแก การประเมินระดับของความเสี่ยงวาสูงหรือต่ํา (Risk Assessment)
ประการที่สอง ไดแก การประเมินความเสี่ยงวาระดับไหนเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดหรือไมได (
Risk
Evaluation) ประการที่สาม ไดแก การบริหารจัดการความเสี่ยงในการลดระดับความเสี่ยง
(Risk
Management) และประการทายสุดไดแก การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) ซึ่งเปนการตอยอด
ของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ตัวสารไดรับการวางแผนไวเพื่อเพิ่มความโปรงใส (Transparency) และ
ความเขาใจในกลุมผูรับสารเปาหมายวามีความเขาใจในตัวสารและและสามารถไดมาซึ่งขอตกลงเห็นพอง
ตองกันในดานการบริหารความเสี่ยงหรือไมอยางไรเปนสําคัญ ทั้งนี้ตองพิจารณาควบคูกับระดับความ
สลับซับซอนของความเสี่ยง (Complexity) วามีปจจัยแทรก (Interfering factors) ระหวางเหตุและผลของ
ความเสี่ยงหรือไมอยางไร ในขณะเดียวกัน ประเด็นเรื่องขอความไมแนนอนหรือ (Uncertainty) นั้นหมายถึงวา
ความเสี่ยงที่อยูในรูปภัยอันตรายตางๆนั้นสามารถคาดการณทํานายไดดวยโอกาสความนาจะเปนไดมากนอย
เพียงไร หากไมสามารถคาดการณไดแมมีขอมูลในมือก็ถือวามีความไมแนนอนสูง สวนประเด็นเรื่องของความ
คลุมเครือของความเสี่ยง (Ambiguity) นั้นหมายถึงวา พฤติกรรมแบบเดียวกันหรือประเด็นเชิงขอมูลชุด
เดียวกันนั้นหากไดรับการประเมินตีความจากบุคคลตางกลุม ตางความคิดเห็น ตางโลกทัศนแลวหากมี
ความเห็นพองตองกันมากถือวา สถานการณนั้นมีความกํากวมคลุมเครือนอย หากไดรับการประเมินที่
หลากหลายถือวามีความคลุมเครือมาก ทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาของการประเมินความเสี่ยงที่
สะทอนมิติของคุณลักษณะเชิงคุณภาพของความเสี่ยงทางสังคมไดทั้งสิ้น

ที่สําคัญ Streffer et al (2003) เรียกการรับรูความเสี่ยงในเชิงคุณภาพนี้วาเปน “ตูเก็บแฟมเอกสารทางจิต
ของมนุษยที่เกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยงของมนุษย ” “The Mental Filing Cabinet of Risk Perception”
ที่สะทอนรูปแบบของความเสี่ยงในเชิงความหมาย หรือ The Semantic Risk Pattern (SRP) ที่มนุษยอาจ
ตีความความเสี่ยงในเชิงคุณภาพเปรียบเสมือนมีลิ้นชักที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง หากเมื่อไดขอมูล
ใหมก็มักนําไปใสในลิ้นชักเดิมๆเพื่อพยายามเชื่อมโยงความหมายในประสบการณที่มนุษยุเรียนรู โดยสิ่งนี้
เองอาจมีทั้งขอดีและขอเสีย เปนไดทั้งโอกาสและอันตรายได อาทิ ในประเด็นตัวอยางดังตอไปนี้
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• ความเสี่ยงใดๆที่ถือเปนภัยคุกคามที่สงผลฉับพลันทันทีหรือใกลตัว
• ความเสี่ยงใดๆที่ไดรับการเชื่อวาเปนเรื่องของโชคชะตาฟาลิขิต (Blow of Fate)
• ความเสี่ยงใดๆที่ไดรับการพิจารณาวาเปนความทาทายตอชีวิตและความสามารถในการควบคุมความ
เสี่ยง
• ความเสี่ยงในฐานะเปนเรื่องการพนัน (Risk as Gamble) กับโอกาสของการประสบความเสี่ยงและผล
ของความเสี่ยงในเชิงความนาจะเปนในชีวิต
• ความเสี่ยงในฐานะเปนการบอกเหตุเตือนภัยในระดับตนของอันตรายที่รายแรงที่อาจตามมา
(Insidious Danger)
ทั้งนี้ Renn (2006) กลาวถึงความรูเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้นเกี่ยวของกับโดยตรงกับความสามารถในการอธิบาย
ไดถึงความเปนไปไดของความเสี่ยงที่จะเกิดในชีวิตมนุษย ทั้งนี้ Renn ใหขอสังเกตที่นาสนใจวา มนุษยมักให
ความสําคัญกับตัวภัยอันตรายตางๆ (Hazardsor Potential Harms) และมักมองขามหรือไมใหความสําคัญ
กับ “รูปแบบพฤติกรรมการใชชีวิตแบบอาจเปดรับความเสี่ยง ” (Exposure) อันเนื่องมากจากวามนุษยมัก
ประมาณการความไมแนนอนของชีวิต (Uncertainty) ต่ํากวาความเปนจริงนั่นเอง ซึ่งสิ่งนี้ก็ถือเปนความเสี่ยง
(Renn, 2006, P.839) ดังนั้น Renn กลาววาเมื่อความเสี่ยงไดรับการประเมิน (assessed) แลวจําเปนตอง
ประเมิน (evaluate) ความเสี่ยงและมาตรการใดๆในการลดความเสี่ยงจําเปนที่ตองไดรับการออกแบบอยาง
เหมาะสมรัดกุม ที่สําคัญ Renn กลาววา “ความรูในเรื่องของโอกาสความนาจะเปน (probability) และระดับ
ความรุนแรง (extent)”ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงอาจไมเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
วาระดับความไมแนนอน (Uncertainty) ความสลับซับซอนที่อาจกอใหเกิดปญหาในการตีความอันอาจจะ
นําไปสูความสับสน รวมทั้งความคลุมเครืออาจทําใหความรูในสองมิติที่กลาวมานั้นไมเพียงพอ ดังนั้น จําเปนที่
ตองอาศัยองคความรูที่ไดมาจากการพิจารณาปจจัยดังตอไปนี้รวมดวยรวมหกประการ
ที่ในบทความนี้ขอ
เรียกวา แนวคิดแหงชุดความรูของRennอันไดแก
1. ความรูอันไดมาจากการประเมินความแนนอนหรือความไมแนนอนของสถานการณโดยมุงเนน
ตรวจสอบองคความรูที่พรองหรือขาดหายไปในการประเมินความเสี่ยง (Assessment (Un)Certainty
2. ความรูอันไดมาจากการประเมินพิกัดของความเสี่ยงหรือภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น (Ubiquity)
3. ความรูอันไดมาจากการประเมินความเสี่ยงในมิติของระยะเวลา (Persistency)
4. ความรูอันไดมาจากการประเมินความเสี่ยงในประเด็นของความเปนไปไดในการฟนฟูสภาพหลัง
สภาวะความเสี่ยงไดเกิดขึ้น (Reversibility)
5. ความรูอันไดมาจากการประเมินความเสี่ยงในมิติที่เกี่ยวของกับแนวคิดเชิงระบบอันไดแก ผลของความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นลาชา (Delayed Effect)
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6. ความรูอันไดมาจากการประเมินศักยภาพในการขับเคลื่อนประเด็นความเสี่ยง
(Mobilization
Potential) อันเนื่องมาจากการละเมิดความตองการหรือคานิยมของปจเจกบุคคล สังคมหรือ
วัฒนธรรมซึ่งบอยครั้ง การขับเคลื่อนนี้ไดรับการปลุกเราจากความขัดแยงทางสังคม
(Social
Conflicts) และการตอบโตหรือตอบสนองของปฏิกิริยาทางจิตวิทยาของบุคคลหรือกลุมที่รูสึกวาตน
อาจไดรับผลกระทบจากผลของความเสี่ยง ดังนั้น ในประเด็นที่หกนี้เกี่ยวของกับการรับรูความเสี่ยง
และความสําคัญในการยกระดับประเด็นขึ้นสูการอภิปรายทางการเมืองในสังคมซึ่งในประเด็นที่หกนี้
ไดรับการขยายความโดย Renn & Klinke (2001) โดยกลาววา การขับเคลื่อนดังกลาวนี้จําเปนที่ตอง
ไดรับการพิจารณาในเชิงองคประกอบของมิติเชิงคุณภาพสําคัญรวมสี่ประการ อันไดแก
ประการที่หนึ่ง ไดแก ความไมเทาเทียมกันทางสังคมและความอยุติธรรมที่เกี่ยวของในการกระจาย
ความเสี่ยงและการกระจายผลประโยชนในสังคม (Distribution of Risks and Benefits) ในแตละมิติ
ขอหวงเวลา ปริภูมิและสถานภาพทางสังคม
ประการที่สอง ไดแกความเครียดทางจิตและความกังวลขัดของไมสบายใจ (Psychological Stress
and Uneasiness) อันเนื่องมาจากความเสี่ยงและแหลงกําเนิดหรือตนตอความเสี่ยงตางๆ
ประการที่สาม ไดแก ความเปนไปไดในการเกิดความขัดแยงทางสังคมและการขับเคลื่อนทางสังคมอัน
เนื่องมาจากความกดดันที่แสดงออกโดยสังคมหรือสาธารณชนที่มีตอกลุมผูมีอํานาจในการออก
กฎเกณฑบริหารความเสี่ยง
ประการสุดทาย ไดแกผลของความเสี่ยงที่กระฉอกและลุกลาม (Spill-over effects) ไปยังมิติอื่นๆ
ทางสังคมในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆอาจไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ

ทั้งนี้ ในมิติที่เกี่ยวของกับเหตุผล ทางการสื่อสารความเสี่ยง ประเด็นของการเปดกวางรับรูความเสี่ยงตางๆ
(Risk Perceptions) และธรรมชาติของการใชตรรกะเหตุผลของมนุษย( Human Rationality) ถือเปนประเด็น
พื้นฐานที่ตองพยายามทําความเขาใจ ดังนั้น ภายใตการสื่อสารความเสี่ยงจําเปนที่มนุษยตองมีตรรกะเหตุผล
การสื่อสารความเสี่ยงเนนวาการใชตรรกะของการประเมินความเสี่ยง (Assessment of Risks) และปม
ประเด็นทางดานสังคมการเมืองในแตละชุมชน องคกร สังคมในดานของการตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของ
ความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงและการกระจายตัวของความเสี่ยง (types, Levels, and Distribution of
Risks) ในระดับที่ยอมรับได (Acceptable Risks) ที่อาจคลายคลึงหรือแตกตางกันไป นอกจากนี้ ความเสี่ยงอีก
ประการคือ ชองวาง ( Gap) ระหวางการรับรูความเสี่ยงที่ตั้งอยูบนฐานของประสบการณมนุษยทางสังคมโลก
(The Social World of Risk Perception based on human experience) และการประเมินความเสี่ยง
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จากกลุมนักวิชาการและนักวิทยาศาสตรที่อาจสะทอนการตัดสินใจบนอุดมคติแหงตรรกะเหตุผล (Rational
Ideal of Decision-making) ที่ตั้งอยูบนความคิดแบบประเมินความนาจะเปนตางๆ หรือโอกาสของการ
เกิดขึ้นของความเสี่ยง ดังนั้น ไมวา ผูประเมินความเสี่ยง (Risk Assessors) ไมวาจะเปนตัวแทนจากกลุมไหน
จากสองกลุมที่ไดกลาวไปจึงมีความสลักสําคัญอยางยิ่งยวดในการทําการประเมินความเสี่ยงตางๆ เพราะ
สะทอนทั้งปมประเด็นที่เปนตัวเลือก choices ทางการเมืองและทางจริยธรรมดวย อาจกลาวไดวา ตรรกะที่ใช
ในการประเมินความเสี่ยงและทางเลือกของการสื่อสารความเสี่ยงนั้นจะตองตั้งอยูบนฐานแหงจริยธรรมของผู
ประเมินวาจะเลือกสื่อสารอยางไรเพื่อประโยชนของสวนรวมหรือเพื่อจรรโลงสังคม ( public goodsor the
arrays of social goods)อนึ่ง Plough & Krimsky ไดเสนอใหเห็นถึงตรรกะเหตุผลในเชิงเปรียบเทียบที่ใชใน
การศึกษาวิเคราะหความเสี่ยง (โปรดพิจารณาตารางที่ 2) ดังนี้คือ
ตรรกะเหตุผลเชิงเทคนิค (Technical Rationality)

ตรรกะเหตุผลเชิงวัฒนธรรม (Cultural Rationality)
มีความไววางใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร คําอธิบาย
มีความไววางใจในวัฒนธรรมเชิงการเมืองและกระบวนการ
หลักฐาน
ทางประชาธิปไตย
เนนความเชี่ยวชาญและสิทธิอํานาจ
สนใจศึกษาภูมิปญญาชาวบาน ทองถิ่น ขนบและกลุมผูมี
อิทธิพลในแวดวงเครือขายใกลชิด (peer groups)
อาณาหรือขอบเขตของการวิเคราะหนั้นจํากัดในคําจํากัดความ อาณาหรือขอบเขตของการวิเคราะหนั้นคอนขางกวางขวาง
ในวงแคบ*และเปนแนวลดทอน (Reductionist)
ครอบคลุม อาจรวมถึงการใชการเปรียบเทียบหรือการ
นําเอาเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหนาในเชิงประวัติศาสตร
มารวมวิเคราะหกับเหตุผลในเชิงเทคนิค
ความเสี่ยงเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวของในเชิงสวนตัวหรือบุคคล
ความเสี่ยงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับบุคคลและเนนการศึกษา
(depersonalized) และมุงเนนของโอกาสความนาจะเปนและ ผลกระทบในระดับครอบครัวและชุมชน
การคํานวณเชิงสถิติ
เนนความเที่ยงตรงและความเปนสากล หากมีประเด็นที่เปนที่ เนนความเฉพาะเจาะจง (Particularities) ศึกษาความ
ถกเถียงในเชิงวิทยาศาสตร การระงับขอพิพาทเพื่อใหไดมาซึ่งขอ เสี่ยงเปนกรณีๆไปไมเนนแนววิถีที่เนนความเที่ยงตรงของ
ยุตินั้นมีความเปนรองและผันตามเรื่องของสถานภาพ
ผลการศึกษาความเสี่ยงอาจไมยึดติดหลักเกณฑหลักการ
(Resolution follows Status)
ชั้นนําที่ไดรับการยอมรับอยางเปนทางการ
ผลกระทบใดๆที่ไมสามารถแสดงดวยคําอธิบายดวยหลักเหตุ
ความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดขึ้นเหนือความคาดการณใดๆ หรือ
ผลไดถือวาไมเกี่ยวของ (irrelevant)
แมกระทั่งไมสามารถตีความเขาใจหรือวิเคราะหได
(Unanticipated or unarticulated) ถือเอาวาเกี่ยวของ
ทั้งหมด

(ตารางที่ 2: คําอธิบายของแนวคิดวาดวยตรรกะเหตุผลเชิงเทคนิคและเชิงวัฒนธรรมของการวิเคราะหความ
เสี่ยง โดย Plough & Krimsky, 1987)*โปรดพิจารณาตารางที่ 1ประกอบ
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ทั้งนี้ Plough & Krimsky (อางแลว) เสนอแนะวา การวิเคราะหความเสี่ยงนั้นสามารถอิงกับทั้งสองแนววิถีคือ
การใชชุดตรรกะเหตุผลทั้งสองแบบในการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ หากในพื้นภูมิทางเทคนิค (Technosphere) จะ
เปดกวางยอมรับชุดตรรกะเหตุผลทางวัฒนธรรมและเคารพในชุดตรรกะของวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีตอการรับรู
ตีความความเสี่ยง ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมทองถิ่นเองก็สามารถเรียนรูเปด กว้ างรับเอามุมองเชิงตรรกะแห่งการศึกษา
ค้ นคว้ าในเชิงวิทยาศาสตร์ เข้ ามาทําความเข้ าใจ เรี ยนรู้ร่วมกันแล้ วก็จะนับว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ วงการการศึกษาความเสี่ยงและการสื่อสารความ
เสี่ยง

ข3. “การสื่อสารโนมนาวเชิงวิพากษของการสื่อสารความเสี่ยง ”(The Critical Rhetoric of Risk
Communication): สถาบัน การผลิตความรูดานความเสี่ยงและการสรางความเสี่ยง (Institution,
Knowledge Production, and Risk Creation)

จากที่กลาวมาขางตน การสื่อสารความเสี่ยงถือเปนเครื่องมือสําคัญในการไดมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
มิติที่เกี่ยวกับการรับมือกับความเสี่ยง ความสามารถในการรูเทาทันและการฟนตัวปรับตัวจากความเสี่ยง (SelfResilience) ทั้งนี้ Frewer (2004) ไดเสนอแนะถึง บทบาทของการสื่อสารความเสี่ยงในศตวรรษที่ 21ไววา
ควรปรับบทบาทจากการใหการศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยง (Risk Education) มาสูการใหคําปรึกษาแนะนํา
ทางดานความเสี่ยง (Risk Consultation)อันเนื่องมาจากวา ในสมัย ค.ศ. 1970 การสื่อสารความเสี่ยงมัก
มุงเนนในการปรับเปลี่ยนมุมมองของสาธารณชนที่มีตอความเสี่ยงโดยเนนใหเกิดการเรียนรูเปดรับมุมมองเชิง
วิชาการที่เปนประโยชนในการบริหารความเสี่ยงซึ่งแนวคิดนี้ ตั้งอยูบนขอสมมุติฐานที่วาสาธารณชนนั้นพรอง
ศักยภาพในการรับรูและการสรางความเขาใจในขอมูลขาวสารดานความเสี่ยง ซึ่ง Hilgartner (1990, อางใน
Frewer หนา 392) เรียกวาเปน “ตัวแบบของความพรอง ” ในการทําความเขาใจเรื่องความเสี่ยงของ
สาธารณชนหรือ “The Deficit Model” ที่มองวาสาธารณชนนั้นอาจไมรับรูรับทราบเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงตางๆ รวมทั้งโอกาสของความนาจะเปน ดังนั้นนักสื่อสารเองในยุคแรกก็ไดรับอิทธิพลอยางมากจาก
แนวคิดดังกลาวนี้ที่สงผลตอกระบวนการสื่อสารความเสี่ยงที่มักใหขอมูลจากกลุมนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญสู
สาธารณชนในวงกวางหากแตในตนศตวรรษที่ 21 ที่ประเด็นดานการสื่อสารความเสี่ยงจะมุงเนนในการฟนฟู
ความมั่นใจและความไววางใจของสาธารณชน (Public Trust) ที่มีตอการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมุงเนน
อยางมากในดานการเปนที่ปรึกษาดานความเสี่ยงใหกับสาธารณชน (Extensive Public Consultation)ทั้งนี้
Otway (1987, อางใน Frewer, หนา 392) กลาวไววาการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลนั้นมักจะมี
การจัดโครงสรางการตัดสินใจโดยเปดกวางยอมรับฟงประเด็นตางๆทางสังคม (social Concerns) และใหพื้นที่
ในการที่ประเด็นทางสังคมเหลานี้จะไดรับการอภิปรายรวมกับนักวิชาการหรือสถาบันของผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจ ทั้งนี้ Rowe & Frewer (2000) ไดกลาววา การปฏิบัติการของการสื่อสารความเสี่ยงนั้นมี
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ความสัมพันธกับกระบวนการการสรางความไววางใจเชื่อใจ (Trust and Dependability) ในสังคม การที่ทํา
ใหปจเจกบุคคลในสังคมเชื่อในศักยภาพของตนในการเพิ่มระดับของประสิทธิผลในตนเอง (Self-Efficacy) ใน
การรับมือกับความเสี่ยงหรือวิกฤติแหงชีวิตดังนั้น การทําใหการสื่อสารความเสี่ยงเปนเรื่องที่ไดรับความสําคัญ
เชิงกลยุทธจากองคกรหรือสถาบัน (Institutionalization of risk communication )ในระดับชาติและมีการ
ปรับเปนนโยบายและแผนตางๆของการกระจายประโยชนสูสวนรวม ไมวาจะเปนทางสิ่งแวดลอม สุขภาพ
สังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยา(Plough & Krimsky, 1987, อางแลว) ผาน Social Management of Risks ในทุก
ภาคสวนถือเปนเรื่องสําคัญ

อยางไรก็ตาม อยาลืมวา จากที่ไดกลาวมาขางตนถึงปรัชญาแหงการสื่อสารวา กระบวนการการสื่อสารนั้นในตัว
มันเองถือวามีทั้งความเสี่ยงในตัวเองและเปนความเสี่ยงในตัวเองอันเนื่องมาจากวาในเชิงกระบวนการเกิดการ
สูญเสียทางการสื่อสารถือเปนเรื่องธรรมชาติ อนึ่ง Grabill & Simmons (อางแลว ) จึงเสนอใหมุงมองบทบาท
การสื่อสารความเสี่ยงในฐานะ “การสื่อสารโนมนาวเชิงวิพากษของการสื่อสารความเสี่ยง ”(Critical Rhetoric
of Risk Communication”) โดยเสนอใหมุงมองถึงประเด็นหลักๆดังนี้คือ ประเด็นที่เกี่ยวของกับมิติของ
อํานาจที่สถิตอยูในความสัมพันธระหวางมนุษยในสังคม โดยเฉพาะในบางสังคมนั้นจะปรากฏถึงสภาวการณ
ของความไมสมมาตรทางอํานาจในสังคม (Asymmetrical Power) ในการตัดสินใจซึ่งบอยครั้ง ผูมีอํานาจ
ตัดสินใจในการสรางความรูเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้น คือผูที่สังคมมองวาเปนผูเชี่ยวชาญ (Experts) และบอยครั้ง
ผูเชี่ยวชาญอาจเปนผูตัดสินใจ โดยไมไดเปดกวางรับฟงความคิดของประชาชนทั้งในระดับชุมชนและใน
ระดับประเทศ ดังนั้น การผลิตความรู (Knowledge Production) จึงอาจเกิดขึ้นในสองลักษณะหลักๆ ที่
เกี่ยวของกับคําวา “สถาบัน ” (Institutions) ไดแก ลักษณะแรกคือ คําวาสถาบัน อันหมายถึง ศาสตรของการ
สรางและการเผยแพรกระจายความรู (Disciplines) เกี่ยวกับความเสี่ยง และในลักษณะที่สองคือ หมายถึง
องคการสถาบันตางๆที่มีอํานาจในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ซึ่งทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน
ในการทําใหการสรางความรูนั้นไดรับการยอมรับในทั้งสองลักษณะจนนําไปสูการยอมรับความรูนั้นๆในเชิง
สถาบัน (Institutionlization of Knowledge Production) และกลายเปนการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับความเสี่ยงตางๆ ทั้งนี้ ความเสี่ยงสวนใหญจะไดรับการประเมินโดยองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่คอย
กํากับออกกฎระเบียบ (Regulatory Agencies) ในการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) อยูในรูปของ
“ภัยอันตราย” ตางๆ (hazards) ซึ่งการประเมินความเสี่ยงนี้รวมถึงความสามารถในการะบุชี้ความเสี่ยงและ
การประมาณการความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (Risk Identification and Quantification) เปนสําคัญ
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ทั้งนี้ Hance, Chess, and Sandman (1990) กลาววา เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงเกิดขึ้น บอยครั้งก็จะ
ไดรับการพัฒนาและสรางตัวแบบทางทฤษฎีตางทางดานของการควบคุมความเสี่ยงผานบทบาทของการสื่อสาร
ความเสี่ยงในการ (1) สงขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง (2) การสรางความหมายจากชุดขอมูลเพื่อใหเห็นถึง
ความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง (3) อันนําไปสูการตัดสินใจใดๆในเชิงนโยบายในการบริหารจด
การความเสี่ยง ดังนั้น อาจเห็นไดวา องคกรที่ออกกฎระเบียบเหลานี้ยังมีหนาที่ในการควบคุมความเสี่ยงบน
ฐานของความเขาใจที่วาหากการสงสารสื่อสารจากสถาบันสูประชาชนนั้น หากทําใหประชาชนเขาใจก็อาจ
นํามาซึ่งการที่สาธารณชนใหการยอมรับ (Public Approval) ทั้งๆที่สาธารณชนอาจมีการรับรูความเสี่ยงที่
แตกตางหลากหลายในการตีความในสิ่งที่ Mirel (1994) กลาววา สาธารณชนอาจมีการตอบสนองดวยปญญา
หรือตอบโตทางอารมณตอประเด็นตางๆทางสังคมและจริยธรรมอันหลากหลาย ซึ่งหากองคกรที่หนาที่ควบคุม
ออกกฎนั้นทําหนาที่เพียงสงขอมูลโดยไมเปดกวางรับฟงสาธารณชนหรือไมพยายามเปดพื้นที่ในการสราง
สุนทรียสนทนา (Dialogues) ระหวางภาคสวนตางๆที่ไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงตางๆหรือไมเรียนรูถึง
แหลงตนตอของขอมูลในชุมชนก็อาจนําไปสู “การสรางความเสี่ยง ” (Risk Creation) ได หากกระบวนการใน
การสรางความเสี่ยงตางๆนั้น กระทําไปดวยความไมรอบคอบไมรอบรูไมตระหนักถึงผลลัพธในเชิงระบบทาง
สังคม ที่สําคัญ อาจมองขามความจริงที่วา ผูเชี่ยวชาญในเชิงสถาบันอาจประเมินตางกันไปจากกลุมของสาธรณ
ชนในการรับรู ตีความ สรางความหมายที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง และอาจเปนไปไดที่บอยครั้ง กลุมผูมีอํานาจ
ในเชิงสถาบันอาจใชแนววิถีในการบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงที่เรียกวา “Decide-Announce-Defend”
หรือแนววิถีแบบ “ตัดสินใจ-ประกาศ-ปกปองจุดยืน ” โดยที่ประชาชนอาจไมมีสวนรวมในกระบวนการออก
ความคิดเห็นหรือสื่อสารมุมมองเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้นๆเลย สิ่งเหลานี้ก็คือความเสี่ยงนั้นเอง
ที่สําคัญ Slovic (อางแลว) กลาววา การที่ผูมีอํานาจในการตัดสินใจในองคกรคิดวาสภาวะและปญหาของความ
เสี่ยงนั้นจะปรากฏเหมือนกันในทุกสังคม ในทุกๆชุมชนนั้นอาจนํามาซึ่งความเสี่ยงในการตัดสินใจหรือในเชิง
นโยบายและอาจนํามาซึ่งความไรประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการความเสี่ยง ขอควรระวังอีก
ประการ คือการที่แนวคิดมุมมองตางๆที่สาธารชนสื่อสารความคิดตางๆออกมา หากแตผูอํานาจตัดสินใจในเชิง
สถาบันนั้นตีความพิพากษาตัดสินวาเปนความคิดที่ไรตรรกะเหตุผล (Irrationalities) ก็อาจจะทําใหเกิดการปด
กั้นทางความคิดซึ่งอาจทําใหเกิดปฏิกิริยาตอตานจากสาธารณชนได ดังนั้นการใหความสําคัญกับกระบวนการ
ในการสรางความรูใดๆในสังคม รวมทั้ง ความรูที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงนั้นจะตองใหความสําคัญกับ
“ชุด
ความรูใดๆที่ฝงอยูในทองถิ่นหรือในแหลงตนตอของความรูเกี่ยวกับความเสี่ยง ” (Localized Knowledge on
Localize Risks) ที่เกี่ยวของกับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและสังคม ที่สําคัญ Mirel (อางแลว) กลาววา จาก
มุมมองเชิงคุณภาพนี้ หนวยวิเคราะหของการศึกษาวิจัยเรื่องความเสี่ยง (Unit of Analysis) ควรเปนมิติของ
สังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะการวิเคราะหโครงสรางทางสังคมวัฒนธรรมและความสัมพันธ
(Social and
Cultural Structureand Relationships) บนฐานทางมุมมองทางทฤษฎีที่วา ความเสี่ยงนั้นเปนแนวคิดที่ถูก
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สรางขึ้นทางสังคม ดังนั้นการรับรูเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้นอาจไดรับการกําหนดโดยเหลาสมาชิกในสังคมในแตละ
กลุมทางสังคมวัฒนธรรมเปนสําคัญ

อนึ่ง ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในแตละสังคมวัฒนธรรมอาจมีการรับรูตีความเกี่ยวกับความเสี่ยงตางกัน
ดังนั้นอาจนําไปสูความขัดแยงในประเด็นที่เกี่ยวของกับ “ความจริงที่หลากหลาย ” (Multiple Truths) อาทิ
ในสังคมตะวันตกนิยมสื่อสารตรง ( Direct Mode of Communication) เพื่อรักษาไวซึ่งประสิทธิผลของการ
สื่อสารและอาจมองวา ความเงียบ (Silencing One’s Voice) ถือเปนภัยอันตรายหรือความเสี่ยงทางการ
สื่อสาร ในขณะที่สังคมตะวันออกนั้นนิยมการสื่อสารแบบออม (indirect mode of communication) และ
ใชความเงียบในการสื่อสารมาก หากในบริบทที่มีความแตกตางทางดานมิติอํานาจมากระหวางผูสงสารและ
ผูรับสาร อาจเปนไปไดวากลุมที่มีอํานาจนอยกวาอาจพิจารณาเจตนาใชความเงียบในฐานะรูปแบบหนึ่งทางการ
สื่อสาร หรืออวัจนภาษาวาดวยความเงียบ (The Non-verbal Communication of Silence) ดังนั้น อาจเห็น
ไดวา คนในสังคมตะวันออกกลับพิจารณาวา ความเงียบถือเปนเครื่องมือที่เพิ่มความปลอดภัยและลดความ
เสี่ยงในชีวิตก็อาจเปนไดในหลากหลายสถานการณทั้งนี้ที่นาสนใจจะขอกลาวถึงอีกทฤษฎีหนึ่งทางการสื่อสาร
ไดแก ทฤษฎีกลุมไรเสียง (The Muted Group Theory) ที่กลาววา แตละกลุมในสังคมนั้นลวนมีการรับรูโลกที่
แตกตางกันไปตามภูมิหลังประสบการณทั้งดานเพศ เชื้อชาติ ชาติพันธและวัฒนธรรม ดังนั้น “แหลงที่ตั้งและ
สถิตอยูของความรู ” (The Location of Knowledge) จึงเปนเรื่องที่ควรพิจารณาวาใครคือกลุมที่มีอํานาจใน
การสรางความรูในสังคม (Knowledge producers) และใครคือผูบริโภคความรู (Knowledge consumers)
ใครคือผูมีอํานาจและประชาชนมีสวนรวมมากนอยเพียงไรในการรวมสรางองคความรูวาดวยความเสี่ยงที่สถิต
อยูในสังคมชุมชนของเขา ทั้งนี้ ทางการสื่อสารความเสี่ยงควรมุงมองวา อันที่จริง ปจเจกทุกคนในสังคมลวนมี
ขอมูลอันเปนประโยชนที่สามารถเอื้อตอกระบวนการการตัดสินใจ โดยเฉพาะภายใตกระบวนการการตัดสินใจ
นั้น ควรพิจารณาวาการรับรูของสาธารณชนนั้นมุงมองปจจัยตางๆทางสังคมอยางไรและสงผลกระทบตอความ
เสี่ยงอยางไรในเมื่อแตละกลุมก็อาจมีชุดความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม ความรูและทักษะในการรับรูและการ
สื่อสารที่แตกตางกันไป ดังนั้น ในการประเมินความเสี่ยงไมควรกระทําจากการพิจารณาเรื่องการสื่อสารความ
เสี่ยงระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆในสังคมโดยไมใหความสําคัญกับการกระบวนการสื่อสารความเสี่ยง
ระหวางกลุมตางๆที่มีความแตกตางทางอํานาจในสังคม

ดังนั้น ผูสงสารและผูรับสารพึงระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดความเขาใจในตัวการสื่อสารเองวา
การสื่อสารนั้นไมมีความสมบูรณแบบในตัวเอง เมื่อไหรที่มีการสื่อสาร เมื่อนั้นอาจนํามาซึ่งปญหาและ
ผลกระทบของการสื่อสาร ทั้งนี้ ทางทฤษฎีทางการสื่อสารอีกทฤษฎีไดแก ทฤษฎีการบริหารจัดการ
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ความหมายแบบสอดประสาน (The Theory of Coordinated Management of Meaning) มุงมองวา ไมวา
จะเกิดสถานการณใดๆขึ้นในชีวิตมนุษย การสื่อสารและการสรางประสานความหมายตางๆจะขึ้นอยูกับบริบท
ทางความสัมพันธระหวางมนุษยในสังคมที่ถูกกํากับโดยอีกสองมิติที่มีอํานาจควบคุมเหนือขึ้นไป กลาวคือ ในมิติ
แรกไดแก อัตชีวประวัติ (Autobiography) ในลักษณะของการที่มนุษยหรือปจเจกบุคคลแตละคนนั้นจะมีภูมิ
หลังประสบการณของชีวิตที่แตกตางกันไป ดังนั้นการสรางสารรับสารอาจแตกตางกันไปตามภูมิหลังและอคติ
ในมิติที่สองไดแก วัฒนธรรม ซึ่งจะเปนมิติที่ทรงพลังที่สุดในการกํากับการสื่อสารของมนุษยในทุกๆระดับของ
สังคมนั้น สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่บงบอกความเสี่ยงเชิงคุณภาพที่ตองไดรับการศึกษาควบคูกับความรูเกี่ยวกับความ
เสี่ยงในเชิงปริมาณเปนสําคัญ

ข4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสารความเสี่ยงบนฐานแหงคุณธรรมจริยธรรมในเชิง
ปฏิบัติศาสตร: การบูรณาการการสื่อสารความเสี่ยงและการสื่อสารในภาวะวิกฤติสู “การสื่อสารแหงความ
เอื้ออาทรหวงใย”(Care Communication)
ในทางปฏิบัติ Renn ไดกลาววา การสื่อสารที่แสดงคุณธรรมและจริยธรรมคือ การกําหนดกลุมเปาหมายของ
การสื่อสารใหมีความถูกตองเพื่อลดความเสี่ยงทางกระบวนการของการสื่อสาร กลาวคือ เมื่อพูดถึงแนวคิดของ
คําวา สาธารณชนในวงกวางนั้นสงผลใหการสื่อสารความเสี่ยงเองนั้นและตัวสารจําเปนตองมีความหลายหลาย
(highly heterogeneous) เปนอยางมาก อันเนื่องมาจากวา สาธารณชนที่มีลักษณะเปนเอกภาพ (Unified)
หรือมีความเปนสาธารณชนแบบสามัญการ (Public Per Se)นั้นไมมีอยูในความเปนจริง ดังนั้น การสื่อสาร
ความเสี่ยงตองไดรับการออกแบบใหเขากับกลุมเปาหมายหรือกลุมผูรับสารหรือ audiences, not public
ไมใชสาธารณชนโดยเหมารวม ดังนั้นการออกแบบตัวสารจึงตองเนนวาใครคือกลุมผูรับสารปลายทางและสิ่งใด
คือความตองการอันแทจริง (Needs) ของกลุมผูรับสาร ดังจะขอยกตัวอยาง ดังตอไปนี้ อาทิ กลุมผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งการสื่อสารความเสี่ยงในกลุมนี้จะเนนขอมูลในเชิงเทคนิค
(Technical data)กลุมองคการหรือ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการสื่อสารความเสี่ยงในกลุมนี้จะเนนขอมูลดานการวิเคราะหความเสี่ยงที่กระทบกับการ
ดําเนินงานและการกําหนดกลยุทธขององคกร กลุมสาธารณชน ซึ่งการสื่อสารความเสี่ยงในกลุมนี้จะเนนขอมูล
ที่เสริมสรางความมั่นใจในดานการไดขอมูลที่เปนที่เขาใจและเอื้อกับการลดความเสี่ยงในการดําเนินชีวิต เปน
ตน
การสื่อสารจึงอาจอยูในรูปของการวิเคราะหความตองการของตัวสารหรือความตองการในการสื่อสารและการ
สรางตัวสารที่จําเปนสําหรับสถานการณและกลุมเปาหมายเปนสําคัญหรือที่เรียกวา
“Communication
Exigencies” อาทิ การเตือน (Warning) ใหเห็นภัยตางๆที่คุกคาม ตัวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงตางๆ (Risk
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Message) การแจงใหทราบดวยขอมูลอันจําเปนวาปจเจก องคกร สังคมและชุมชนนั้นจะรูจักนําตนเองใหพน
ภัยจากความเสี่ยงไดอยางไร ตัวสารเกี่ยวกับระดับความมีประสิทธิภาพของสังคมและชุมชนในการรับมือกับ
เสี่ยงและการที่สังคมเชื่อวาสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับความเสี่ยงตางๆไดหากปฏิบัติตามขอแนะนําในดาน
การรับมือกับความเสี่ยง (Self-Efficacy of the Society and Community) ขอมูลเกี่ยวกับอาการของโรคที่
รุมเราสังคม องคกรและชุมชน (Symptoms) และวิธีการบําบัดเยียวยาความเจ็บช้ํา รวมทั้งขอเสนอแนะในขอ
พึงปฏิบัติตางๆดวยจากที่กลาวมานี้ Chess et al. (1989); Lundgren (1994) (อางใน Renn, หนา 100)
กลาวถึงรูปแบบของการสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล (Effective Risk Communication) ประกอบดวยสี่
องคประกอบซึ่งผูเขียนบทความนี้มองวาสะทอนประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมของนักสื่อสารความ
เสี่ยง ไดแก
1. Documentationหรือความโปรงใส (Transparency) ของกระบวนการจําบันทึกขอมูลในเชิง
เอกสารเพื่อใหมีการเก็บฐานขอมูลที่มุงใหอรรถาธิบายถึงเหตุผล ที่มาที่ไปของการตัดสินใจตางๆของ
กลุมผูมีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการบริหารจัดการกระบวนการควบคุมความเสี่ยง โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่มีความละเอียดออนหรือประเด็นที่สาธารณชนไมไดเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ

2. Information หรือขอมูลใดๆที่เอื้อหรือสงเสริมใหกลุมหุนสวนทางการสื่อสาร (Communication
Partner) นั้นมีความเขาใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดดีขึ้น ดังนั้น การจัดเตรียมขอมูล การ
รวบรวมขอมูลที่เอื้อใหกลุมเปาหมายทางการสื่อสารนั้นสามารถเขาใจและตระหนักไดและสามารถ
บูรณาการขอมูลเขาดวยกันเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวันถือเปนประเด็นสําคัญ นอกจากนี้นับเปน
เรื่องสําคัญเชนกันที่ประเด็นตางๆที่อยูในความหวงใยหรือเปนประเด็นความสนใจของสาธารณชน
ไดรับการตอบสนองขยายความใหเปนที่เขาใจของสาธารณชนอยางเพียงพอ
3. Two-way communicationor mutual dialogue หรือการสื่อสารสองทางที่เนนการเสริมสราง
ใหเกิดการเรียนรูผาน “สุนทรียสนทนา” อันประกอบดวยโอกาสที่ทุกฝายสามารถสื่อสารพูดคุยหรือ
โตแยงไดอยางสรางสรรค อันถือเปนโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนมุมมองที่อาจแตกตางกัน การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ ขอมูล ความรูสึกตลอดจนการพิพากษาตัดสิน
(Judgments) ที่มีตอ
สภาวการณความเสี่ยง
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4. Participation in Risk Analyses and Management Decisions หรือการมีสวนรวมในการ
วิเคราะหความเสี่ยงและการตัดสินใจในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังความจริงที่วาในสังคมที่มี
ความเปนพหุวัฒนธรรมนั้น ประชาชนหรือสาธารณชนมีความคาดหวังที่จะไดมีสวนรวมทั้งทางตรง
และทางออมและอยางเพียงพอในการตัดสินใจใดๆที่กระทบกับความเสี่ยงในชีวิตของเขา สิ่งที่สําคัญ
คือประเด็นที่อยูในความสนใจหรือขอของใจ ความตองการ รวมทั้งคานิยมตางๆ ของสาธารณชนตอง
ไดรับการสดับตรับฟงอันและสามารถนําไปบูรณาการสูกระบวนการในการตัดสินใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

Renolds & Seeger (2005) ไดกลาวถึงการสื่อสารความเสี่ยงวามีความเกี่ยวของกับองคประกอบของความ
เสี่ยง (Risk Elements) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การระบุชี้ถึงความเสี่ยงตางๆที่มี (Identification of Risks) และ
ผลลัพธของความเสี่ยง (Risk Consequences) ผานการโนมนาวและกลยุทธการโนมนาว (Persuasive
strategies) สาธารณชนใหมีภูมิคุมกันและลดความเสี่ยงในชีวิต ทั้งนี้ Lundgren (1994) กลาววาการสื่อสารที่
เนนใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงตางๆอยางตอเนื่องเพื่อเปาหมายระยะยาวเพื่อใหสาธารณชนมี
ความเขาใจ พัฒนาความสามารถใชตรรกะเหตุผลแบบอุปนัยเพื่อใชบริหารจัดการชีวิตทั้งกอนเกิดวิกฤติและ
หลังวิกฤติโดยเฉพาะอยางยิ่ง ความสามารถในการพัฒนาทางเลือก (Choices) ในการตัดสินใจ การสื่อสารใน
ลักษณะนี้เรียกวา “การสื่อสารที่เนนความเอื้ออาทรหวงใย ” หรือ “Care Communication” นั่นเอง ทั้งนี้
Witte (2000) ไดกลาวไวอยางสอดคลองวา โครงสรางของตัวสารวาดวยการสื่อสารความเสี่ยงนั้นที่มีลักษณะ
เปนแบบการนําเสนอปญหาและทางออกของปญหา (Problem-Solution Message) นั้นจะสามารถโนมนาว
ไดดีกวาและถือวาเปนการสื่อสารโนมนาวอันเปนธรรมชาติหนึ่งของการสื่อสารความเสี่ยงดวย

อนึ่ง Reynolds & Seeger (อางแลว) ไดกลาว ในตนยุคศตวรรษที่ 21 นี้ มีเริ่มปรากฏความพยายามของแวด
วงวิชาการในการบูรณาการความคิดวาดวยการสื่อสารความเสี่ยง ทั้งนี้ หากจะพิจารณาแนวคิดมโนทัศนของ
การสื่อสารความเสี่ยงนั้นมีความหมายในวงกวางและครอบคลุมการสื่อสารอีกประเภทที่เรียกวา การสื่อสารใน
ภาวะวิกฤติ (Crisis Communication)อันหมายถึงวา การสื่อสารในภาวะวิกฤตินั้นเปนรูปแบบหนึ่งของการ
สื่อสารความเสี่ยง (โปรดพิจารณาตารางที่ 3) ซึ่ง Reynolds (2002) กลาววามีความพยายามที่จะ
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การสื่อสารความเสี่ยง - Risk Communication
ตัวสารมักจะเกี่ยวของกับโอกาสความนาจะเปนของผลกระทบ
ในทางลบของความเสี่ยงตางๆที่เปนที่รับรู รวมถึงวิธีการในการ
ลดความเสี่ยง รวมทั้งการสื่อสารในการสรางความเขาใจเชิง
เทคนิค (Technical Understandings) และความเชื่อทาง
วัฒนธรรม (Cultural Beliefs) ตางๆที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง

การสื่อสารในภาวะวิกฤติ - Crisis Communication
ตัวสารมักจะเกี่ยวของกับเงื่อนไขสภาวการณอันเปนปจจุบัน
ที่เกี่ยวของกับเหตุการณเฉพาะ อาจสะทอนระดับความ
รุนแรงและความรายแรงของปญหา เงื่อนไขดานเวลาและ
ระยะเวลาในการเกิดขึ้นอยางฉับพลันของปญหา การ
ควบคุม การตําหนิ (Blame) และผลกระทบของปญหาที่จะ
ตามมา
ตัวสารเนนการโนมนาว (Principally Persuasive) อาทิ ผาน ตัวสารเนนการใหขอมูลแบบแจงเพื่อทราบ (Principally
การรณรงคใหความรูสารณชน
Informative) อาทิ การแจกขาวผานสื่อสารมวลชนหรือ
การกระจายขอมูลผานระบบการเตือน
(Warning
Systems) ตางๆ
เนนความเปนกิจวัตรและความถี่ในการสื่อสาร
การสื่อสารไมเนนความถี่และความเปนกิจวัตร
ใหน้ําหนักกับผูสงสารและตัวสาร
(Sender/Message- ใหน้ําหนักกับผูรับสารและตัวสถานการณ
centred)
(Receiver/Situation-centred)
ตั้งอยูบนฐานของสภาวการณที่เปนที่รูจัก อาทิ ขอมูลในเชิง
ตั้งอยูบนฐานของสภาวการณที่อาจเปนที่รูจักก็ไดหรือไม
หลักวิชาการตางๆ
เปนที่รูจัก (Unknown) ก็ได
เนนเปาหมายระยะยาวโดยการสื่อสารเชิงปองกันและการ
เนนเปาหมายระยะสั้นในชวงวิกฤติอุบัติ อาจเปนการ
เตรียมการในการสรางและสื่อสารตัวสาร อาทิ ในการรณรงค ตอบสนองรับมือตอสถานการณมากกวาเชิงเตรียมการ
ตางๆ
ปองกัน
เนนผูเชี่ยวชาญทางเทคนิค นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร
บุคคลที่มีสิทธิอํานาจในการสื่อสารใหขอมูล ผูเชี่ยวชาญทาง
เทคนิค ผูจัดการดานสถานการณฉุกเฉิน
ขอบเขตเนนไปที่ตัวบุคคล (Personal Scope)
ขอบเขตเนนไปที่ตัวบุคคล ชุมชนหรือภูมิภาค (Personal,
Community, and Regional scope)
การสื่อสารผานสื่อหรือผานตัวกลาง (Mediated) อาทิ โฆษณา การสื่อสารผานสื่อหรือผานตัวกลาง (Mediated) อาทิ ผาน
แผนพับใบปลิว
การจัดแถลงขาว การนําเสนอผานคากลาวหรือสุนทรพจน
การสื่อสารผานหนาเว็บไซท
เนนการควบคุมกระบวนการในการสื่อสารและมีการจัด
การสื่อสารเนนการสื่อสารโตตอบอยางทันทวงทีและเปนเชิง
โครงสรางการสื่อสารไวอยางเปนทางการ
ขานรับตอสิ่งที่เกิดขึ้น

ตารางที่ 3 คุณลักษณะในเชิงการเปรียบเทียบระหวางการสื่อสารความเสี่ยงและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
(Distinguishing features of Risk and Crisis Communication)
โดย Reynolds, B., & Seeger, W. (2005)
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ผนวกผสมผสานแนวคิดของการสื่อสารความเสี่ยงและการสื่อสารในภาวะวิกฤติเขาดวยกันภายใตแนวคิดเชิง
บูรณาการที่เรียกวา “การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน (Crisis and Emergency Risk
Communication—CERC- ที่จะเนนการสื่อสารเชิงกลยุทธมากขึ้น ครอบคลุมมากขึ้นและสามารถปรับตาม
สภาวการณไดอยางยืดหยุนและตอบสนองตอความเสี่ยงตางๆไดมากกวา ทั้งนี้ ตัวแบบ CERCนี้กําหนดมิติของ
ความเสี่ยงไวหาระยะพอสังเขป ไดแก ระยะที่หนึ่ง ระยะที่เนนการปองกันความเสี่ยง ระยะที่สองคือ ระยะการ
อุบัติขึ้นของวิกฤติ ระยะที่สาม ไดแก ระยะการรับมือกับสถานการณ ระยะที่สี่ไดแกระยะการเรียนรูจาก
สถานการณ และระยะที่หา ไดแก ระยะฟนตัว (โปรดพิจารณาตารางที่ 4)
I.

•
•
•
•
•
•
•

II.

•
•
•
•
•

ระยะกอนเกิดวิกฤติที่เกี่ยวกับการสรางตัวสารเกี่ยวกับความเสี่ยง การเตือน การเตรียมการปองกัน
(Precrisis - Risk Messages; Warnings; Preparation): การสื่อสารเนนการรณรงคการใหขอมูลความรู
และการศึกษาแกสาธารณชนและชุมชนที่ครอบคลุม:
การชวยเอื้ออํานวยกับการติดตามกํากับและการตระหนักถึงความเสี่ยงตางๆที่อาจเกิดขึ้นในสังคม
การชวยเอื้อใหสาธารณชนมีความเขาใจในประเด็นความเสี่ยงตางๆ
การชวยใหสาธารณชนสามารถเตรียมการในการรับมือกับสถานการณที่อาจรุนแรงเปนภัยอันตรายตอชีวิต
การชวยเอื้อใหสาธารณชนสามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนเองและของชุมชนในการรับมือกับความ
เสี่ยงตางๆและสามารถปรับรูปแบบพฤติกรรมที่สามารถลดโอกาสของความเสี่ยง
การพัฒนาตัวสารในรูปแบบการเตือนเพื่อใหเกิดการตระหนักรูในความสําคัญของการเตรียมการรับมือกับสภาพ
ปญหาตางๆโดยเฉพาะภัยคุกคามบางอยางที่ควรใหความสนใจเรงศึกษาเรียนรู
มีการสงเสริมการสรางเครือขายและพันธมิตรของความรวมมือในการประสานงานในระดับหนวยงาน องคการ
ชุมชนและกลุมที่เกี่ยวของอยางเขมแข็ง
มีการพัฒนาขอแนะนําหรือคําแนะนําในการรับมือกับความเสี่ยงที่ไดรับการพัฒนาจากกลุมนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ
และกลุมที่เปนผูรับผิดชอบหลักหรือกลุมผูที่มีประสบการณตรงในการรับมือกับความเสี่ยงเปนกลุมแรกๆ
(First
Responders)
ระยะเริ่มแรกของสภาวการณหรือเหตุการณ (การลดความไมแนนอน; การสรางและพัฒนาศักยภาพในตัวเอง
ของปจเจกและชุมชนในการรับมือกับความเสี่ยงและการสรางหลักประกันความมั่นใจ) (Initial Event –
Uncertainty Reduction; Self-Efficacy; Reassurance): หมายถึงการสื่อสารอยางรวดเร็ว (Rapid
communication) ไปยังกลุมที่ไดรับผลกระทบและสาธารณชนในวงกวางอันครอบคลุม:
การสื่อสารเพื่อแสดงความเอาใจใสและใสใจในมุมมองของคนตางกลุมตางความคิดเห็น การสรางหลักประกันความ
มั่นใจในชีวิตและการลดปญหาวิกฤติเชิงอารมณ (Emotional Turmoil)
การกําหนดโฆษกเพื่อสื่อสารความเสี่ยงหรือในสภาวะวิกฤติ รวมทั้งการกําหนดชองทางในการสื่อสารอยางเปน
ทางการ (Formal Communication) และวิธีการในการสื่อสาร (Methods of Communication)
การเสริมสรางความเขาใจในวงกวางเกี่ยวกับสถานการณวิกฤติ ผลกระทบและการคาดการณผลกระทบที่อาจตามมา
ในอนาคตตามขอมูลที่มีอยูในมือ
ความพยายามในการลดความไมแนนอนที่เกี่ยวของกับวิกฤติ (Crisis-related Uncertainty)
การสรางความรูความเขาใจเฉพาะเรื่องที่สําคัญตอการศึกษารับมือกับความเสี่ยง การบริหารจัดการการฉุกเฉินและ
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•
III.

•
•
•
•
•
•
IV.

•
•

•
•
V.

•
•
•

การรับมือของชุมชนตอสภาวการณที่มีความเสี่ยง
การเสริมสรางความเขาใจเรื่องของการสรางและพัฒนาศักยภาพในตัวเองของปจเจกและชุมชนในการรับมือกับความ
เสี่ยงรวมถึงกิจกรรมตางๆที่เอื้อใหบุคคลสามารถไดรับการเขาถึงชองทางในการสื่อสาร
ชวงของการรักษาไวซึ่งกระบวนการสื่อสารในการลดความไมแนนอน (Maintenance: Ongoing Uncertainty
Reduction; Self-Efficacy; Reassurance) หมายถึงการสื่อสารสูสาธารณชนในวงกวางและกลุมที่ไดรับ
ผลกระทบซึ่งการสื่อสารมีบทบาทในการชวยเอื้อกับประเด็นดังตอไปนี้ ไดแก:
การสื่อสารที่เพิ่มความมั่นใจของภาวะความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดํารงอยูและดําเนินไป
การสื่อสารที่เนนความเขาใจของปจจัยและประเด็นที่เกี่ยวของกับความเปนมาของสถานการณความเสี่ยง
การสนับสนุนและการรวมมือกับความพยายามในการตอบสนองและการฟนตัว
การไดรับปฏิกิริยายอนกลับจากสาธารณชนที่ถูกกระทบ รวมถึงการมุงแกไขความเขาใจผิดใดๆหรือขาวลือใดๆ
การใหอรรถาธิบายและการตอกย้ําความสําคัญของการสรางหลักประกันความมั่นใจและการสริมสรางประสิทธิภาพ
ในตนเองในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การเอื้อกับการตัดสินใจของสาธารณชนที่ไดรับขอมูลขาวสารอันนําไปสูการตัดสินใจที่ตั้งอยูบนฐานของความเขา
ใจความเสี่ยงและผลประโยชน
การระงับกรณีหรือขอพิพาท (Updates regarding Resolution; Discussions about Cause, and New
Risks/New Understandings of Risks) :ซึ่งการสื่อสารสาธารณะหรือการรณรงคที่มุงไปยังกลุมเปาหมายทั้ง
สาธารณชนในวงกวางและกลุมที่ไดรับผลกระทบอันครอบคลุมการสื่อสาร:
การใหขอมูลและการโนมนาวเกี่ยวกับการฟนตัวหลังวิกฤติและความพยายามใดๆในการฟนฟูเสริมสรางศักยภาพใน
การคืนสูสภาวะปรกติ
การเอื้อกับการอภิปรายและการไดขอสรุปหรือบทสรุปเกี่ยวกับประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงอยางเปดเผย
ซื่อสัตยในวงกวาง ไมวาจะเปนประเด็นดานสาเหตุ การตําหนิวิพากษวิจารณ ความรับผิดชอบและความเพียงพอของ
การตอบสนองตอการบริหารความเสี่ยง
การพัฒนาและการสรางความเขาใจของความเสี่ยงในรูปแบบใหมๆ รวมทั้งพฤติกรรมในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและ
การใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองตอความเสี่ยงของภาคสวนที่เกี่ยวของ
การสนับสนุนสงเสริมเผยแพรกิจกรรมและศักยภาพขององคการหรือหนวยงานตางๆในการตอกย้ําภาพลักษณและอัต
ลักษณอันดีขององคกร
การประเมินผานการอภิปรายเกี่ยวกับระดับความเพียงพอของการตอบสนองความเสี่ยง เอกฉันทเกี่ยวกับ
(Evaluation: Discussion of
บทเรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงและความเขาใจใหมๆเกี่ยวกับความเสี่ยง
Adequacy of Response; Consensus About Lessons and New Understandings of Risks) ซึ่งการ
สื่อสารจะเนนการมุงไปยังกลุมเปาหมาย อันไดแก หนวยงานหรือองคกรและชุมชนที่ตอบสนองตอความเสี่ยง
ซึ่งการสื่อสารนี้ครอบคลุม:
การประเมินและการศึกษาผลการตอบสนองตอความเสี่ยงของกลุมตางๆ รวมทั้ง ประสิทธิผลทางการสื่อสาร
(Communication Effectiveness)
การจัดทําเอกสาร การจัดระบบขอมูลอยางเปนระบบและเปนทางการรวมทั้งการสื่อสารบทเรียนที่ไดเรียนรู
การกําหนดการปฏิบัติการที่มีความเฉพาะในการพัฒนาการสื่อสารในสถานการณวิกฤติและศักยภาพในการตอบสนอง
ตอสภาวะวิกฤติตางๆ
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• การสรางความเชื่อมโยงกลับไปสูขั้นที่หนึ่งคือการเนนการปองกันกอนการเกิดวิกฤติตางๆอันเปนฐานของความคิดเชิง
ระบบ

ตารางที่ 4: ตัวแบบวาดวย “การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน ”(Crisis and Emergency Risk
Communication—CERC-) โดย Reynolds, B., & Seeger, W. (2005)

ทั้งนี้ อาจเห็นไดวาตัวแบบบูรณาการการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤติและฉุกเฉินของ CERC Model นั้นมี
ความสมบูรณในเชิงกระบวนการวาดวยการสื่อสารความเสี่ยงที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและเปนประโยชนใน
ฐานะหลักการและแนวทางการสื่อสารความเสี่ยงสําหรับนักการสื่อสารความเสี่ยงและผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนได
สวนเสียจากความเสี่ยงตางๆในสังคมมนุษย

กลาวโดยสรุป ภายใตหัวขอนี้เนนหลากวาทกรรมที่แสดงถึงมโนทัศนวาดวยการสื่อสารความเสี่ยงทั้งในเชิง
ความเปนมา นิยาม ความหมายทั้งทางทฤษฏีและทางปฏิบัติศาสตรโครงสรางและกระบวนการ ในหัวขอ
สุดทายมีการนําเสนอการสื่อสารความเสี่ยงเชิงบูรณาการโดยมีการผนวกเอาการสื่อสารภายใตวิกฤติเขามา
รวมกันปฏิบัติการทางการสื่อสารความเสี่ยงดวย ในหัวขอถัดไปจะไดนําเสนอเนื้อหาแหงปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการนําเสนอตัวแบบวาดวยการสื่อสารความเสี่ยงแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนสําคัญ

ค. ตัวแบบวาดวยการสื่อสารความเสี่ยงแหงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (The Model
of Risk Communication of the Sufficiency Economy-based Philosophy)
จากการทบทวนวรรณกรรมตามที่ไดกลาวไปถึงขางตน ในบทความนี้ตองการนําเสนอตัวแบบวาดวยการสื่อสาร
ความเสี่ยงแหงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจะขอกลาวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวาประกอบดวย
สามหวง สองเงื่อนไขไดแก ความมีเหตุผล ยึดทางสายกลาง การมีภูมิคุมกัน บนฐานแหงเงื่อนไขสองประการ
คือ ความรูคูคุณธรรมในบทความนี้ ผูเขียนมีความประสงคที่จะนําเสนอตัวแบบวาดวยการสื่อสารความเสี่ยง
แหงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสังเคราะห วิเคราะหฐานของขอมูลที่ไดกลาวขางตนดังปรากฏตาม
ตารางขางลางนี้ (โปรดพิจารณา ตารางที่ 5 ก/ 5 ข ที่ปรากฏในหนาถัดไป)
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ทั้งนี้ จากตารางที่ 5 ดังกลาว อาจเห็นไดวา ตัวแบบการสื่อสารความเสี่ยงแหงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นบูรณาการองคความรู แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารความเสี่ยงเขากับแนวคิดหลักการของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยแบงเปนสองสวนหลัก ไดแก

ในแผนภูมิแรก ใน ภาพ 5ก. นั้นนําเสนอภาพทางมโนทัศนเบื้องตนเกี่ยวกับมณฑลความเสี่ยงของการสื่อสาร
ความเสี่ยงแหงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( Spheres of Risks) สําหรับเปนหลักการชี้นําแนวทางลดความ
เสี่ยงของนักสื่อสารความเสี่ยง ซึ่งแบงออกเปนสามมณฑลยอยวาดวย มณฑลที่ 1: ขาดความมีเหตุผล , มณฑล
ที่ 2: ขาดภูมิคุมกัน, และมณฑลที่ 3: คือการขาดความพอประมาณ และสองมณฑลวาดวยสภาพแหงเงื่อนไข
ของการสรางมณฑลความเสี่ยงในมิติความรูและในมิติของคุณธรรมแสดงความเสี่ยงในพหุมิติ

จากตารางที่ 5ก. นั้นเปรียบเปนการประเมินความเสี่ยงเบื้องตนของนักสื่อสารความเสี่ยงบนกรอบแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนําไปสูแนวทางในการรับมือกับมณฑลความสี่ยงตางๆ ดวยแนวคิดที่ไดรับการ
นําเสนอผานแผนภูมิภาพ 5ข. ซึ่งถือเปนหัวใจของบทความนี้ คือ การนําเสนอ ตัวแบบการสื่อสารความเสี่ยง
แหงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบดวยหลักการของนักการสื่อสารความเสี่ยงที่เริ่มจากการมี
ความรูคูคุณธรรม ซึ่งความรูและคุณธรรมนี้มีความหมายในพหุมิติ (โปรดพิจารณารายละเอียดตามตารางที่ 5
ไดแก แผนภูมิ 5ข.)และจากฐานความรูและคุณธรรมนี้เองที่เปนเงื่อนไขใหนักสื่อสารความเสี่ยงพึงตระหนักใน
ความสําคัญในทั้งเชิงแนวคิดและการนําไปประยุกตปฏิบัติพรอมการสงเสริมคุณลักษณะแหงความพอประมาณ
ความมีเหตุผลและการพัฒนารักษาภูมิคุมกันที่ถูกตองเหมาะสม
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ตารางที่ 5 ก. มณฑลแหงความเสี่ยงของการสื่อสารความเสี่ยงแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา: จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต (2556). ตัวแบบการสื่อสารความเสี่ยงแหงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย
เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

มณฑลความเสี่ยงที่ 1

มณฑลความเสี่ยงที่ 2

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่นักสื่อสารความ
เสี่ยงมีแตความพอประมาณและมีภูมิคุมกัน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่นักสื่อสารมีความพอประมาณมีเหตุมี
ผลหากแตขาดภูมิคุมกันในกระบวนการสื่อสารความ

แตขาดความมีเหตุผล ความไมใช

เสี่ยง เพราะขาดการบูรณาการ ระหวางการสื่อสารความเสี่ยง
และการสื่อสารในภาวะวิกฤติ มักรอใหเกิดวิกฤติเกิด ไมเนนการ
ปองกัน

เหตุผล การไมใชตรรกะทางเทคนิคและทาง
วัฒนธรรมควบคูกัน
ความพอประมาณ

มณฑลความเสี่ยงที่ 3
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่นักสื่อสารมี
การมีภูมิคุมกัน

เงื่อนไขแหงความรู

ความมีเหตุผล

เงื่อนไขแหงคุณธรรม

ภูมิคุมกันและมีเหตุผล แตขาดความ

พอประมาณ สุดโตงทาง
ความคิดและอุดมการณทําให
เปนการสรางความเสี่ยงขึ้น
(Risk Creation)

เงื่อนไขแหงการสรางมณฑลความเสี่ยงในมิติความรู

เงื่อนไขแหงการสรางมณฑลความเสี่ยงในมิติคุณธรรม

ความเสี่ยงจากการขาดความรูและความรอบรูทางดานบทบาทแหงปรัชญา
การสื่อสาร มักเพงความสนใจที่ตัวความเสี่ยงแตไมใครใสใจวาชีวิตและ
สังคมเปดรับสัมผัสกับความเสี่ยง (Exposure) อยางไรและมองขามบทบาท
ทางดานปฏิบัติศาสตรทางการสื่อสารความเสี่ยง

ความเสี่ยงระดับลึกสุดคือ ขาดคุณธรรมของนักสื่อสารความเสี่ยง ทั้งทัศนคติ พฤติกรรม
และองคกร ขาดความตระหนักถึงบทบาทของบทบาทเชิงอุดมคติทางการสื่อสารในการรับ
ใชสังคมและการสรางเครือขายของการสื่อสารเพื่อความเอื้ออาทรหวงใยภายใตความ
เสี่ยงของชีวิตและสังคม
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ตารางที่ 5ข. ตัวแบบการสื่อสารความเสี่ยงแหงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต (2556) ในบทความตัวแบบการสื่อสารความเสี่ยงแหงปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ความพอประมาณ คือการดําเนินการการสื่อสารความเสี่ยงที่ไมสุดโตงทางความคิดและชุดอุดมการณความคิด เนนความสมดุลระหวาง
“เสียง” ของสถาบันผูเชี่ยวชาญและ “เสียง” ของสาธารณชนที่อาจมีความแตกตางขัดแยงหรือความเหมือนกันของมุมมองที่มีตอความ
เสี่ยงในรูปแบบตางๆที่สถิตอยูการดําเนินชีวิตประจําวัน ในตัวปจเจกบุคคล ชุมชน องคกรสังคมบนฐานความเขาใจความจริงของ
“ระยะหางทางสังคม” หรือ “Social Distance” ของมนุษยอาจสงผลใหมนุษยเกิดความขัดแยง หรือแมแตบางกลุมเลือกวิธีการในการ
สื่อสารดวยความเงียบ (Silencing one’s Voice) ปดกั้นความคิดตนเองในสังคมวัฒนธรรมเหลื่อมล้ําอํานาจ
การมีภูมิคุมกัน
หมายถึง
ความสามารถในการบูรณาการ การ
สื่อสารความเสี่ยง
(Risk
Communication) และการสื่อสาร
ในภาวะวิกฤติ
(Crisis
Communication) โดยเนนการ
สรางศักยภาพในเชิง “ปองกัน”
(Preventive) ความเสี่ยงที่มี
ความสําคัญมากกวาการรับมือหลัง
เกิดเหตุตามแบบ CERC Model

พอประมาณ

เหตุผล

ภูมิค้ ุมกัน

ความรู้

คุณธรรม

เงื่อนไขทางความรูของการสื่อสาร ความเสียงหมายถึง
•

มีความรูแหงโลกทางสังคม (knowledge of the Social World)

•

หมั่นตรวจสอบ “ความรูที่มีอยูมากอน” (Prior Knowledge)

•

มีชุดความรูเกี่ยวกับความหมายกวาง/แคบ ของการสื่อสาร ความ

เงื่อนไขทางคุณธรรมของการสื่อสารความเสี่ยง หมายถึง
•
•
•

ตระหนักถึงความสําคัญของความแตกต่างระหว่าง

“ความจริ ง ” และ

“ข้ อเท็จจริ ง” และเน้ นการให้ ความสําคัญของการสื่อสารเชิงปรัชญาที่เน้ นการ

มีความรูเกี่ยวกับรูปแบบของความเสี่ยง ระดับ การกระจายตัว ความ
ซับซอน ปจจัยแทรก ความผันผวนของสถานการณความเสี่ยงในชีวิต

หาวิธีการแสดงออกซึง่ ความเป็ นจริ ง
•

เน้ นคุณธรรมผ่านกระบวนการการสื่อสารที่เน้ น 4 องคาพยพ ได้ แก 1) การ
จัดทําจัดเก็บเอกสารที่สําคัญในการให้ ความรู้ และจุดบันทึกรายละเอียดของ

Ambiguity)

•

สถาบันผลิตความรู้ เกี่ยวกับความเสี่ยงหรื อศาสตร์ ตา่ งๆมีคณ
ุ ธรรมในอํานาจ
ของตนเองในการสร้ างการยอมรับความรู้ เกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง

มนุษยภายใตความไมแนนอนและความคลุมเครือ (Uncertainty and

•

ยึดหลักปรัชญาการสื่อสารแห่งปวงประชาพร้ อมรับใช้ สงั คมและมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวมโดยยึดสิทธิของประชาชนในการรับรู้ ความเสี่ยง

เสี่ยง เขาใจความสําคัญของเจตนา เนื้อหา กลุมผูรับสาร แหลงให
ขอมูล กระแสการไหลของขอมูลตัวสารและความรูหกมิติของ
Renn’s Model
•

การใชเหตุผล คือ การผสมผสานชุดตรรกะ
ทั้งในเชิงเทคนิค
(Technical
Rationalities)
และทางวัฒนธรรม
(Cultural Rationalities) การใชตรรกะ
เหตุผลของอริสโตเติลที่เรียกวา
“Retroduction” คือเนนการหาเหตุผลบน
การเปดกวางรับฟงความเปนไปไดของ
อรรถาธิบายตาง ๆ ของกลุมผูมีสวนไดสวน
เสียจากความเสี่ยงอาจขัดแยงกันกอนนําไป
สรุปควบคูกับการใชตรรกะแบบนิรนัย/
อุปนัย

เหตุการณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง แนวคิดการตัดสินใจและผลกระทบของความเสี่ยง

มีความรูเกี่ยวกับความเสี่ยงที่พรอมจะอยูในรูปของ “การให
การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยง” (Risk Education) และ “การให

(Documentation)

คําปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยง” (Risk Consultation)

สื่อสารสองทาง (Two-way Communication) ซึง่ แสดงคุณธรรมที่

มีความตระหนักรูในประเด็นปริภูมิความเสี่ยง

2) การเน้ นการมีสว่ นร่ วม (Participation)

3) การส่งเสริ มการสื่อสารผ่านสุนทรี ยสนทนา ( Dialogues) 4) เน้ นการ
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แท้ จริ งของนักสื่อสาร

ง. บทสรุป : การสังเคราะหแนวคิดและมุมมองในการสรางเสริมภูมิสังคมไทย
(A Synthesis forthe Enhancement of Social Immune for the
Thai Society)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต ป พ.ศ.
2517โดยพระองคทรงเนนย้ําหลักการพัฒนาประเทศบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึด
หลักการทรงงานที่ถือเอาผลประโยชนของประชาชนบนรากฐานของการพึ่งตนเองและภูมิสังคม
และยังทรงเนนย้ําเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคนในทุกมิติการพัฒนาแบบองครวม (Holistic
Development) ในบทความนี้ไดนําเสนอตัวแบบการสื่อสารความเสี่ยงแหงปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยมุมมองวา ภูมิสังคมไทยจะกลาแกรงเขมแข็งพัฒนาขึ้นไดดวยภูมิมนุษย
และหนึ่งในมิติที่สามารถพัฒนาตอยอดคุณภาพและคุณธรรมจริยธรรมของภูมิมนุษยไดก็ดวยการ
ที่ประชาชนในประเทศนั้นตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารดวยความรูคูคุณธรรม
โดยเฉพาะในสังคมโลกยุคที่ประเทศตองเตรียมการณในการเปดรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
ทั้งนี้ ตัวแบบการสื่อสารความเสี่ยงแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกตใชไดใน
ทุกระดับไดดังนี้คือ
ในระดับบุคคล คัวแบบการสื่อสารความเสี่ยงแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตองการนําเสนอ
แนวคิดมุมมองของตัวแบบโดยมีเปาประสงคสองระดับ ระดับแรกคือเพื่อใหนักสื่อสารสามารถ
พัฒนาทัศนคติและองคความรูที่ไดจากตัวแบบเพื่อสามารถนําไปประยุกตใชในการสรางทักษะ
การสื่อสารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศไทยโดยยึดแนวทางของการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สองคือ เพื่อใหพสกนิกรชาวไทยทุกคนตระหนักใน
ความสําคัญของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร การสื่อสารความเสี่ยงและกระบวนการการ
สื่อสารความเสี่ยงภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการยกระดับและพัฒนาขีด
ความสามารถในการสื่อสารสวนบุคคลและการสื่อสารความเสี่ยงระดับบุคคล โดยพิจารณาวา ใน
ระดับปจเจกบุคคลนั้นควรเรียนรูถึงความเสี่ยงและภัยตางๆในชีวิตนั้นมีมากนอยแคไหน ระดับ
ความรุนแรงเปนอยางไร ยอมรับความเสี่ยงไดหรือไม พรอมทั้งใหความสําคัญกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในตัวเองในการระบุความรับผิดชอบชีวิตของตนเองในการตรวจสอบความเสี่ยงใน
ชีวิตประจําวัน เนนความสามารถในการชวยเหลือตนเอง
(Self-Help)โดยมุงมั่นพัฒนา
สติสัมปชัญญะในการใชชีวิต พัฒนาความรูและสื่อสารบนการมีภูมิที่ดีในตนเอง และการเรียนรู
แนวคิดหลักของตัวแบบวาดวยการสื่อสารความเสี่ยงแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้
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สวนเงื่อนไขทางดานคุณธรรมนั้นนั้น ปจเจกบุคคลสามารถเปนนักการสื่อสารความเสี่ยงที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบตอการสื่อสารของตนเองดวยการเนนการปลูกฝงทัศนคติที่ถูกตอง
ในหนาที่ของการสื่อสารในฐานะของ
“การสื่อสารแหงปวงประชา ”
หรือ Civil
Communication ในชีวิตประจําวัน เนนการใหความสําคัญกับการเปดกวางรับฟงขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) รวมทั้งความสามารถของนักสื่อสารความเสี่ยงในการอัดฉีดขอมูลไป
ลวงหนาตามการคาดการณเพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้น (Feed-Forwarding)
ซึ่งถือวาเปนการสื่อสารความเสี่ยงในเชิงปองกัน (Preventive Risk Communication) ดังนั้น
การพัฒนาภูมิคุมกันในตนเองในการเปนนักสื่อสารที่มีความรู มีคุณธรรมเปนแกนนําชีวิตอันจะ
เปนฐานที่สําคัญในการดําเนินชีวิต รับผิดชอบการสื่อสารของตนบนหลักการของเหตุผล ความ
พอประมาณและการมีภูมิคุมกันในตัวเองที่ดี

ในระดับชุมชน ตัวแบบการสื่อสารความเสี่ยงแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตองการนําเสนอ
แนวคิดมุมมองของตัวแบบโดยมีเปาประสงคที่ตองการใหชุมชนนั้นใหความสําคัญกับการเรง
พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเปลี่ยนจากบทบาทผูรับการพัฒนาเปนหุนสวนในการพัฒนาประเทศที่
เนนการสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สงวนรักษาความงามทางภูมิปญญาแหง
วัฒนธรรมหากแตไมปดกั้นเรียนรูขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของชุมชน ลดความเสี่ยงในชีวิต
บนหลักของปรัชญาพอเพียง การปรับชีวิตใหรูเทาทันความเสี่ยงและภัยตางๆที่มากับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และเลือกดําเนินชีวิตบนฐานของการเสริมความรูและคุณธรรม

ในระดับองคกร ผู มีอํานาจในการตัดสินใจและนักสื่อสารองคกรควรเนนการปลูกฝงทัศนคติ องคความรูและ
พฤติกรรมที่ถูกตองในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการสื่อสารความเสี่ยงทั้งในดานการบริหารจัดการ การ
ออกแบบองคกร กระบวนการและงานและการกําหนดเปาหมายขององคกรอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม

ในระดับสังคม สังคมไทยโดยภาพรวมควรใหความสนใจกับความเสี่ยงในชีวิตและใชชีวิตเชิงปองกันใหมากกวา
การมุงแกปญหาและยอมรับความจริงที่วาความเสี่ยงเปนธรรมชาติของชีวิต จากมุมมองเชิงทฤษฎีเชิงระบบ
การใชชีวิตอยูในความไมเสี่ยงก็คือความเสี่ยงอยางหนึ่ง การไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงตางๆก็คือความเสี่ยง
การที่สังคมที่มีการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนสูง (High Uncertainty Avoidance) อยางเชนสังคมไทยโดย
ภาพรวมนั้น คือไมชอบความเสี่ยง กลัวความเสี่ยง ชอบความแนนอน ทําใหทัศนคติทางสังคมของไทยเรานั้น
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ปดกั้นการรับรูความเสี่ยงตางๆที่อาจคุกคามชีวิตและสุขภาพของสังคมและชุมชนและลุกลามเปนวิกฤติ ทําให
ภูมิคุมกันของสังคมบกพรอง บกพรองตอการรับรู เรียนรูและการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆที่อาจ
เกิดขึ้นโดยเฉพาะความเสี่ยงมีหลายระดับหลายประเภท ภัยคุกคามที่อยูในหลายรูปแบบทั้งความเสี่ยงในระดับ
ที่ยอมรับไดและระดับที่เปนภัยอันตรายตอชีวิตมนุษยดังนั้น การที่สุขภาพแหงสังคมจะดีขึ้น สมบูรณขึ้นไดก็
ตอเมื่อสังคมมีความรูมีคุณธรรมในการเรงวิเคราะหถึงการคุกคามโดยภัยและความเสี่ยงตางๆในสังคม
นอกจากนี้ ในมิติของการสื่อสาร ความเสี่ยงหรือสวนหนึ่งอาจมาจากปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม ที่เกี่ยวของกับ
ภูมิเดิมของสังคมไทยที่มีวัฒนธรรมการสื่อสารแบบออม (indirect mode of communication) เหมือน
วัฒนธรรมอาเซียนสวนใหญ อันเนื่องมาจากโครงสรางทางสังคมที่ลดหลั่นทางอํานาจ การไมสื่อสารทําให
กระบวนการศึกษาและการใหคําแนะนําขอมูลอันเปนประโยชนแกทุกฝายพรองไปไดยากตอการที่จะเกิดความ
เขาใจและความไววางใจ การเรียนรูรวมกันได ดังนั้นสังคมไทยควรใหคุณคากับการสื่อสาร เรงปรับทัศนคติ
องคความรูและทักษะของการสื่อสารโดยเนนการหมั่นสื่อสารดวยตัวแบบการสื่อสารความเสี่ยงแหงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหมากขึ้น เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงของสังคมโดยรวมอันจะเปนการสรางเสริมภูมิ
สังคมไทยอยางมีคุณภาพสืบไป
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