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ผูเ้ขา้สมัมนาสามารถเขา้ใจ 

• หลักการของการสือ่สารความเสีย่ง 

• แนวทางปฏบิตั ิ& เทคนคิส าคญั 

• ประโยชน ์

20/03/56 

Definition 

Process 

Models 



Headlines 
CNN News--Will SARS come back again?  

HONG KONG --Bird Flu Drug 

Rendered Useless.  

นกัวิจยัแฉมาบตาพดุท าปชช.ป่วยมะเร็งกระฉดู เป็น
สาเหตกุารตายอนัดบั 2 ของคนเมืองระยอง มะเร็ง
หลอดคอ หลอดลมใหญ่ และปอดมาเป็นอนัดบัแรก 
โฟกสัเฉพาะมาบตาพดุเป็นมะเร็งตบัและท่อน า้ดีตาย
พุ่งอนัดบัแรก 
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 ย่างเนือ้สเตก็ 1 กิโลกรัม ด้วยถ่านจน
อาหารสกุเกรียมพบว่า จะเกิดมีสารเบน็โซ
ไพรีน (Benzopyrine) ในปริมาณท่ีมาก
เท่ากบัการสบูบหุร่ีถึง 6 มวน และท่ีส าคญั
สารชนิดนีเ้ป็นสารก่อมะเร็งที่เป็นอนัตราย
อย่างมากต่อตบัอ่อน 

Headlines 

• สธ. เตือนระวงั 6 โรคหน้าหนาว 
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แนวคดิ 

• เม่ือประชาชนไมต่ระหนกัวา่เป็นสิง่คกุคามร้ายแรง 

• เม่ือประชาชนต่ืนตระหนกเกินควรกบัสิ่งคกุคามซึง่ไมร้่ายแรง 

• เม่ือประชาชนตระหนกัวา่ก าลงัเผชิญกบัสิ่งคกุคามร้ายแรง ภารกิจของ
การสื่อสารคือควบคมุสถานการณ์ และแนะน าให้ประชาชนด าเนินตาม
แนวปฏิบตัิท่ีเหมาะสม 
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สิ่งคุกคามสุขภาพ 

Outside Outside 

Inside 

20/03/56 6 การสื่อสารความเสี่ยง/นนัทกิา สนุทรไชยกลุ 



สิง่คกุคามคืออะไร ??? 
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ประเภทของสิ่งคุกคามสุขภาพ 

• สิง่คกุคามทางชีวภาพ (Biological hazard) 

• สิ่งคกุคามทางสารเคมี (Chemical hazard) 

• สิง่คกุคามทางกายภาพ (Physical hazard) 
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น า้ 

ชีวะ 

เคมี 

กายภาพ 

อากาศ 

ชีวะ 

เคมี 

กายภาพ 

อาหาร 

ชีวะ 

เคมี 

กายภาพ 
ชีวะ 

เคม ี
กายภาพ 

การได้รับสัมผัส 
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ทางการได้รับสัมผัส 

การหายใจ 
 
 
 
 
ทางผิวหนัง 
 
 
 
 
 
ทางการกนิ 
 

Gases, fumes, 
vapours, very 
fine powders 
 
 
Corrosive liquids 
and those that 
readily cross the 
skin barrier 
 
 
Dense solids 
 

Most serious 

Least likely 

Most readily 
absorbed 

Least readily 
absorbed 



• สิง่เหลา่นีเ้กิดกบัเราทกุคนใช่หรือไม่ 

• สิ่งเราเหลา่นีเ้กิดขึน้ทกุวนัใช่หรือไม่ 

• เราทกุคนต้องเจ็บป่วยเหมือนๆกนัใช่หรือไม่ 

• เราทกุคนสามารถป้องกนัตนเองได้หรือไม ่ 

• ถ้าได้ท าอยา่งไร 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อสถานะสุขภาพ 
• ปัจจยัสนบัสนนุทางชีวะ/กรรมพนัธุ์ 
• พฤติกรรมสขุภาพ/วิถีการด าเนินชีวิต 
• ครอบครัว/เครือข่ายทางสงัคม 
• รายได้และสถานะภาพทางสงัคม 

• การศกึษา 
• การจ้างงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

• ความสามารถในการจดัการกบัปัญหา 
• สถานบริการสขุภาพ 
• สิ่งแวดล้อมภายใน/สิ่งแวดล้อมภายนอก 
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ปัจจัยก าหนด
สถานะสุขภาพ 



• ความรู้ความเข้าใจไมไ่ด้กระจายในวงกว้าง ไปไม่
ถงึในกลุม่ตา่งๆ 

• ช่องวา่งระหวา่งผู้ เช่ียวชาญและคนทัว่ไป 

• การเปลี่ยนแปลงของสงัคมและสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจบุนั 

• กระบวนทศัน์ในปัจจบุนั 
– Demographic changes 

– Patient empowerment 

– Technology 

– Global health 

– Public health prevention 

 

 

สิ่งที่เป็นจริง 

การส่ือสาร 
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Relationship between 

 Risk communication  

 Health communication 
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What is Health Communication? 

• Human communication whose content is health 
 

• Way we seek, process, and share health information 
 

• Combination of learning experiences which enable voluntary 
adaptations of health behaviors 
 

• Crucial element in disease prevention and in health 
promotion campaigns 

Health communication 
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Types of Health Communication 

 
Risk Communication Risk Communication 
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Forms of Health Communication 

Interpersonal 
• Health Care Provider – 

Patient / Consumer 
- Physicians, nurses, 

pharmacists, 
nutritionists, etc. 

 

Group/mass 
• Social Marketing 

- Health & fitness public service 
announcements 

• Media Advocacy 
- Support importance of physical activity 

• Risk Communication 
• Education Entertainment / Interactive Media 

- Media and Internet messages 
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ความหมาย 

การสือ่สารความเสีย่ง  

    

• เป็นกลยทุธใ์นการเผยแพรแ่ละกระจายขอ้มลูขา่วสาร
อยา่งถกูตอ้งตามหลักวทิยาศาสตร ์เหมาะสมกบั
เหตกุารณ์ ท าใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเขา้ใจลักษณะ
ของสิง่คกุคาม และผลทีเ่กดิตามมา  
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Goals 

1. Understanding 

2. Awareness 

3. Action 
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Risk = (Consequence x Likelihood)+  outrage 

20/03/56 

ความเสีย่งส าหรับคนท่ัวไป 

ความเสีย่งส าหรับนักประเมนิความเสีย่ง 

Risk = (Consequence x Likelihood) 
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Experts say: 
non-experts 
irrational 

Public say:  

take us 

seriously 
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ความขดัแยง้ 

• ความเสีย่งทีอ่าจครา่ชวีติคนอาจแตกตา่งจาก
ความเสีย่งทีท่ าใหค้นตืน่กลัว 

• นักวชิาการใชส้ถติใินการจัดล าดบัความเสีย่ง 

• คนท่ัวไปจัดล าดบัความเสีย่งจากความไมพ่อใจ 
ความกลวั ความไมเ่ขา้ใจ 
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ตวัประสาน 

ผู้ส่ือสารความเส่ียง สาธารณชน 
Risk=Outrage 

นักวิชาการ 
Risk=hazard 

20/03/56 



การสื่อสารความเสี่ยง/นนัทกิา สนุทรไชยกลุ 24 

กรอบของการสือ่สารความเสีย่ง 

Risk assessors 
Risk managers 

Stakeholders 

Risk 
communicator 
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ภาระหนา้ทีข่องการสือ่สารความเสีย่ง 
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สิง่ที่
กอ่ใหเ้กดิ 
outrage 

ลด 
outrage 

กลยทุธแ์ละ
วธิ ี
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Risk = (Consequence x Likelihood)+  outrage 
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ความเสีย่งส าหรับคนท่ัวไป 

ความเสีย่งส าหรับนักประเมนิความเสีย่ง 

Risk = (Consequence x Likelihood) 
Perception 



Risk Communication Seesaw 
(Sandman 1998) 

When undecided or neutral people focus on what you 
 don’t say 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Best result is to get them to see both sides  
But anti’s will say “…it’s time you saw the light”. 

You  say 

(A) Not our fault 

(B) Unlikely 

(C) Worth it 

They respond 

(A) Your responsible 

(B)  Catastrophic 

(C)  Horrific when 

 considered on its own 
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การรับรูค้วามเสีย่ง (Risk perception) 

• กระบวนทศัน ์Cultural 
Paradigm  

– คณุลกัษณะของผูรั้บสาร 

• กระบวนทศัน ์Psychometric 
paradigm 

- ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ทศันคต ิ
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Cultural Paradigm 
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เท่าเทียมกนั 

สว่นรวม 

Fatalist 

สว่นบคุคล 

ไม่เท่าเทียมกนั 

Hierarchist 

Egalitarian Individualist 



Psychometric paradigm 

• Voluntary 

• Chronic 

• Common 

• Certain not fatal 

• Known to expose 

• Immediate 

• Known to science 

• Not controllable 

• new 

 

 

 

• Involuntary 

• Catastrophic 

• Dread 

• Certainly fatal 

• Not known to expose 

• Delayed 

• Not known to science 

• controllable  

• old 
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Risk Perception Factors 
 (Fishhoff et al 1981) 

Safe Risk Perception Risky         

Voluntary 

Familiar 

(Natural) 

Not memorable 

Controlled by the individual  

Trustworthy sources 

Chronic 

Knowable 

Fair 

No dreaded 

Scientific Consensus 

Coerced 

Exotic 

(Chemical) 

Memorable 

Controlled by others 

Untrustworthy sources 

Catastrophic 

Unknowable 

Unfair 

Dreaded 

Scientific  
Disagreement 
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องคป์ระกอบของวธิกีารสือ่สารความเสีย่ง 

• ก าหนดวัตถปุระสงค ์

• ขอ้ความและชอ่งทางการสือ่สาร 

• เวท ี

• ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง (Stakeholders) 
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วตัถปุระสงค ์

• ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความเสีย่งบนพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์

• สง่เสรมิเกดิความกระจา่งในเรือ่งของความเสีย่ง 

• ชว่ยใหห้ลายฝ่ายมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ  

• ชว่ยท าใหก้ารรับรูใ้นเรือ่งของความเสีย่งดขี ึน้ 

• ท าใหม้ั่นใจในเรือ่งของความโปรง่ใส 

• ท าใหป้ระสบความส าเร็จ 

• พัฒนาองคค์วามรู ้
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หลกัการของการสือ่สารความเสีย่ง 

 
• มคีวามเขา้ใจเป็นอยา่งดวีา่ความเสีย่งนัน้คอือะไร 
• รูว้ตัถปุระสงค ์
• สรา้งความเชือ่มั่น 
• สรา้งการมสีว่นรว่ม 
• สรา้งบรบิทของการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทกุภาคสว่น 

• ก าหนดระบบทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรับการจัดการและการ
สือ่สาร 
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กลยทุธ ์

• รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐาน 

• วเิคราะห ์

• รูเ้รือ่งทีต่อ้งการสือ่สาร  

• ประยกุตว์ธิกีารตา่งๆ 

• ตดิตามและประเมนิผล 
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ขอ้แนะน า 

• Know your audience 
• Involve scientific expert 
• Establish expertise in risk communication 
• Actively practice democracy 
• Define problems more openly 
• Accountability 
• Deal with uncertainty more explicitly 
• Separate values/science 
• Identify other forums for wider debates 
• Build trust 
• Put risk to perspective 
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อปุสรรค 

• ขาดความเชือ่มั่นและไวว้างใจ 

• การรับรูค้วามเสีย่ง 

• การใชค้ าพดูและตวัเลข 

• การแปลขอ้มลูผดิ 

• ขอ้จ ากดัจากหน่วยงานภาครัฐ 

• การเพิม่ความเสีย่งอนัเนือ่งจากสือ่ 
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Trust 

 
 
 

Crisis trust 

 
 
 

Distrust 
 

 
 
 

Rejection ค
วา
ม
ไ
ม
เ่ช
ื อ่
ใจ

 

ความเคลอืบแคลงสงสยั 

ต า่ 

สงู 

สงู ต า่ 



Trust factors in low concern situations 

All other  

factors 

15 - 20% 

Competence 

& Expertise 

80 - 85% 



All other factors 
15-20% 

Honesty & Openness 
15-20% 

Competence & Expertise 
15-20% 

Listening, Caring &  
Empathy 

50% 

Trust factors in high concern situations 



ข้อแนะน าในการสร้างความไว้วางใจ 

• Accountability 

• Antagonistic corporate 

• Legitimate 
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Credibility Ladder  
– Respected members of the community  

– Employees (non-management) 

– Health Professionals 

– Safety Professionals 

– University Scientists 

– Media 

– Activist Groups 

– Industry  

– Government 

– Paid External Consultants 
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Media Triggers – Amplification 
(Bennett 1999) 

  

• Questions of blame 
• Alleged secrets and cover ups 
• Human interest factors 
• Links to high-profile issues (or personalities) 
• Conflict 
• Signal value (’what next?’) 
• Many people at risk, even low risk (’It could be you’) 
• Visual impact 
• Story links to sex and/or crime 
• Snowballing of reportage (’A story because it’s a story’) 
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Good practice in risk communication 

• Anticipating public impact 

- ต้องยอมรับว่าความรุนแรงของ “Risk” จะ
ถูกเพิ่มขึน้จาก public perceptions และ
การเสนอของ “ส่ือ” 

- เตรียมแผนส าหรับผลกระทบจากปัจจัย
อ่ืนๆ ที่ไม่คาดคิด เช่น ปัจจัยทางการ 
เงนิ, การเมืองและสังคม 

• Planning a strategy 

- ชัดเจนในวัตถุประสงค์ 

- ระบุชัดในเร่ืองของ Key stakeholders 

- คาดการณ์ล่วงหน้าถงึ Public 
perceptions 

- ตรวจสอบปัญหาอื่นๆที่เคยเกิดขึน้ 

- Keep all above under review and 
record 
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Good practice in risk communication 

• กระบวนการการสือ่สาร 

- รวบรวมผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้

- เตรียมข้อมลูให้พร้อมเพ่ือความ
มัน่ใจในเร่ืองของ ทางเลือกตา่งๆ 
และทางออกในกรณีท่ีมีความ
ขดัแย้งเกิดขึน้ 

- ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู
ทางวิชาการทัง้หมด 

 
 

• เนือ้หาของการสือ่สาร 

-    ระมดัระวงัในเร่ืองของ ศาสนา 
ความเช่ือ วฒันธรรมประเพณี 

- ระมดัระวงัในเร่ืองท่ีมีอารมณ์และ
ความรู้สกึเข้ามาเก่ียวข้อง 

- ต้องเข้าใจท่ีมาของข้อมลูทัง้หมดท่ี
จะน าเสนอ 

- ระมดัระวงัการใช้ค าพดู  
     อยา่ “ฟันธง” 
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Good practice in risk communication 

• ติดตามและประเมินผล 

- เตรียมการประเมินต้ังแต่เริ่มตน้ 

- เตรียมแผนในการติดตาม outcomes พรอ้มการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 
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Myths 

•  ไม่มีเวลาและทรพัยากรเพียงพอ 

• ควรจะเก็บเรื่องของ “ไว้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ประชาชน 

  ตื่นกลัว”  

• การสื่อสารไม่มีความส าคัญและไม่จ าเป็น เท่ากับ  

  การศึกษา 

• จะบอกต่อสาธารณชนเมื่อได้ข้อยุติแล้ว 

• เรื่องนี้ยากเกินกว่าที่ประชาชนจะเข้าใจ 

• การตัดสินใจเชิงเทคนิคควรเป็นความรับผิดชอบของ 

  ผู้ที่รู้เกี่ยวกับเทคนิคทางด้านนั้นๆ 
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•  การสื่อสารความเสี่ยงไม่ใช้หน้าที่ของฉัน 

• ให้คืบจะเอาศอก 

• ให้ข้อมูลกับสาธารณชนจะท าให้เรื่องน่ากลัวเกินความเป็นจริง 

• Activist groups are responsible for stirring up unwarranted 

concerns  
 

Myths 
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สบิค าถามเร ิม่ตน้ 

• ท าไม 

• ผู้ฟัง 

• ความต้องการของผู้ฟัง 

• อุปสรรค 

• จะท าอย่างไร 

• จะรับฟังความคดิเห็นอย่างไร 

• จะตอบสนอง/ค าถามอย่างไร 

• ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

• ปัญหา/อุปสรรค 

• โอกาสส าเร็จ 
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ท ำไมกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤติจึงแตกต่ำงจำกภำวะอื่นๆ 

• What Do People Feel Inside When  
a Disaster Looms or Occurs? 
– Psychological barriers: 

1. Fear, anxiety, confusion, dread 

2. Hopelessness or helplessness 

3. Seldom panic 

4. Fight or flight 
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ท ำไมกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤติจึงแตกต่ำงจำกภำวะอื่นๆ 
 

• In a serious crisis, all affected 
people . . . 
– Take in information differently 

– Process information differently 

– Act on information differently 

• In a catastrophic event:  
communication is different 

• Be first, be right, be credible 
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 กำรสื่อสำรในภำวะฉุกเฉินควรท ำอย่ำงไร 

All risks are not accepted equally 
• Voluntary vs. involuntary 
• Controlled personally vs. controlled by others 
• Familiar vs. exotic 
• Natural vs. manmade 
• Reversible vs. permanent 
• Statistical vs. anecdotal 
• Fairly vs. unfairly distributed 
• Affecting adults vs. affecting children 
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What people want… 

5 public concerns. . . 

1. Gain wanted facts 

2. Empower decisionmaking 

3. Involved as a participant, not spectator 

4. Provide watchguard over resource allocation 

5. Recover or preserve well-being and normalcy  
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1. Execute response and recovery efforts 

2. Decrease illness, injury, and deaths 

3. Avoid misallocation of limited resources 

4. Reduce rumors surrounding recovery 

5. Avoid wasting resources  

5 organizational concerns 
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5 communication failures that kill operational success 

1. Mixed messages from multiple experts 
2. Information released late 
3. Paternalistic attitudes 
4. Not countering rumors and myths in real-time 
5. Public power struggles and confusion 
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5 communication steps that boost operational success 

1. Execute a solid communication plan 

2. Be the first source for information 

3. Express empathy early 

4. Show competence and expertise 

5. Remain honest and open 
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Emergency Risk Communication Principles 

• Don’t overreassure 

• Acknowledge that there is a process in place 

• Express wishes 

• Give people things to do 

• Ask more of people 
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แนวคดิ 

• เม่ือประชาชนไมต่ระหนกัวา่เป็นสิง่คกุคามร้ายแรง 

• เม่ือประชาชนต่ืนตระหนกเกินควรกบัสิ่งคกุคามซึง่ไมร้่ายแรง 

• เม่ือประชาชนตระหนกัวา่ก าลงัเผชิญกบัสิ่งคกุคามร้ายแรง ภารกิจของ
การสื่อสารคือควบคมุสถานการณ์ และแนะน าให้ประชาชนด าเนินตาม
แนวปฏิบตัิท่ีเหมาะสม 
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ข้อแนะน าส าหรับการส่ือสาร 

• เตรียมแผนสื่อสาร 

• จดัให้มีการแถลงข่าวทนัทีท่ีท าได้ 

• สร้างข้อความหลกัของการสื่อสาร 

• ท าให้ข้อความท่ีสง่ออกไปเป็นท่ีเข้าใจและจ าได้ 

• สื่อสารเฉพาะข้อมลูท่ีถกูต้องและทนัเหตกุารณ์ 

• การสื่อสารข้อมลูทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคท่ีซบัซ้อน 

• การสร้างความเช่ือมัน่และไว้วางใจ 

• หลีกเลี่ยงการสร้างอปุสรรคโดยไม่ตัง้ใจ 

• การจดัการณ์เม่ือบรรยากาศไม่เป็นมิตร 

• การรับมือกบัสื่อมวลชน 

• การแก้ไขข้อผิดพลาดและควบคมุข่าวลือ 
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เตรียมแผนส่ือสาร 

• ข้อมลูชดุแรกท่ีต้องการสง่ออก 

• ความเหมาะสมในเร่ืองเวลา 

• เตรียม FAQ 

 

การแถลงข่าว 

• ประเมินสถานการณ์และบรรยากาศ 

• ตรวจสอบข้อมลูท่ีจะแถลง 

• ตัง้กติกา และท าความเข้าใจกบัผู้ ฟัง 

• ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น 

• เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียจากเหตกุารณ์อ่ืนๆ
ท่ีผ่านมา 

• ถ้าไม่พร้อมอย่าแถลง 
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สร้างข้อความหลัก 

• ต้องลดความวิตกกงัวล 
– ระดบัความเสี่ยง 

– การเจ็บป่วยสามารถรักษาได้ 

– ความยากง่ายของการติดต่อของโรค 

– สามารถตรวจวินิจฉยัเบือ้งต้นได้ง่าย 

• ข้อแนะน า เตรียมพร้อมให้กบั
ประชาชน 
– ปฏิบตัิตามข้อแนะน า 

– ถ้ามีอาการปรึกษาแพทย์ 

– บนัทกึอาการท่ีเข้าข่าย 

 

ท าให้ข้อความเป็นที่เข้าใจและ
จ าได้ 
 

• ศิลปะย า้เตือนให้คนรับรู้ข้อความ 

• ยกประเดน็ท่ีกลา่วไปแล้วให้บอ่ยท่ีสดุ 

• อย่าให้ข้อมลูท่ีสบัสนหรือไม่จริงเดด็ขาด 

• ระมดัระวงัในการตอบค าถามผู้สื่อข่าว 

 

20/03/56 61 การสื่อสารความเสี่ยง/นนัทกิา สนุทรไชยกลุ 



ส่ือสารข้อมูลวิทยาศาสตร์ 

• นิยามค าให้ชดัเจน 

• หลีกเลี่ยงภาษาเฉพาะ ค ายอ่ 

• เตรียมพร้อมส าหรับค าถาม “มาก
เทา่ไหร่” 

• ยอมรับเร่ืองความไมแ่น่นอนของการ
ประเมินเน่ืองจากข้อจ ากดัในข้อมลู 

• ตระหนกัวา่ perception ของ
ประชาชนมีอิทธิพลต่อการตีความ 

การสร้างความเช่ือม่ัน 

• ยอมรับการมีส่วนร่วมในทกุภาคสว่น 

• ซื่อสตัย์เปิดเผย 

• ถ า้งานร่วมกนัหลายหน่วยงาน ปรับให้ไป
ทิศทางเดียวกนัก่อน 

• ต้องไม่ปฏิเสธท่ีจะท างานกบัสื่อมวลชน 
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หลีกเล่ียงการสร้างอุปสรรค 

• อธิบายเป็นรูปธรรม 

• ตอบสนองตอ่ประเดน็ไมใ่ช่บคุคล 

• รักษาความมัน่คงของอารมณ์ 

• ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ 

• สนใจประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ในรูปแบบตา่งๆ 
ไม่ใช่เงิน 

• แสดงถึงความพยายามในการหาทางแก้ไข
ปัญหา 

• หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาท่ีเข้าใจยาก 

• วิธีการน าเสนอต้องสัน้ กระชบั 

• ภาวะวิกฤตอย่าพยายาท าตลก ล้อเล่น 

 

• อย่าโต้แย้งด้วยประโยคห้วนสัน้ 

• พยายามใช้ค าพดูเป็นลบ 

• สื่อสารในฐานะองค์กร 

• การคาดการณ์ต้องอยู่บนพืน้ฐานความจริง 

• ใช้ตวัเลขและสถิติง่ายไม่ซบัซ้อน 

20/03/56 63 การสื่อสารความเสี่ยง/นนัทกิา สนุทรไชยกลุ 



เม่ือสถานการณ์ไม่เป็นมิตร 

• ยอมรับในสิง่ท่ีเกิดขึน้ 

• สง่สญัญาณวา่ควบคมุได้ 

• มีสติ สมาธิ ควบคมุการแสดงออก 

• ฟังและรับรู้ความคบัข้องใจ 

• ตัง้ใจตอบค าถาม 

 

การรับมือส่ือมวลชน 

• ข้อเท็จจริง 

• รับมือกบัความถ่ีของการเสนอข่าว 

• เตรียมให้พร้อมส าหรับการสมัภาษณ์ 

• ใช้ประโยชน์สงูสดุจากการสมัภาษณ์ 

• มีสมัพนัธภาพที่ดีกบัสื่อ 

• การวางแผนและเตรียมการ 
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การแก้ไขข้อผิดพลาดและ
ควบคุมข่าวลือ 

 

• รับข้อผิดพลาดและแก้ไขทนัที 

• รักษาระดบัความผิดชอบ 

• ถ้าเกิดในกลุม่เลก็ แก้ไขเฉพาะกลุม่ 

• การสยบข่าวลือ ต้องเข้าใจและ
จดัการให้เสร็จสิน้ตลอดกระบวนการ 
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