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แนวทางการสื่อสารช่วง

จากการแพร่ระบาดของไวรัส Coronavirus (COVID-19)
ที่ระบาดหนักอยู่ทั่วโลก ถือเป็นภาวะวิกฤติที่ส่งผลให้เกิด
ความเสียหาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม แก่ประชากรโลกและ
ประเทศไทย เป็นอันมาก การประชาสัมพันธ์ การสือ่ สาร ถือเป็น
ทั้งเครื่องมือ และช่องทางที่ส�ำคัญในภาวะวิกฤติที่ต้องอาศัย
ความเข้าใจในการก�ำหนดกลยุทธ์ทางการแก้ไขและการสื่อสาร
ทีร่ อบคอบ โดยเฉพาะกับผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หมด และความสามารถ
ในการแก้ไขทีเ่ ฉียบคม ตรงจุด และสือ่ ความได้ชดั เจน เกิดประโยชน์
ต่อผู้รับสารที่เกี่ยวข้อง สังคม จากการจัดการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สมาพันธ์ระดับโลกเพือ่ การประชาสัมพันธ์และการจัดการการ
สื่อสาร (GA: The Global Alliance for Public Relations and Communication Management) และ เครือข่ายองค์กรประชาสัมพันธ์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (APRN : ASEAN Public Relations Network)
ร่วมกับ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย (PRTHAILAND: Thailand Public
Relations Association) ได้ออกแถลงการณ์ 12 ข้อแนะน�ำของการสือ่ สาร
อย่างมีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงการระบาดของเชือ้ ไวรัส
COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ของมวลมนุษยชาติที่อยู่ร่วมกัน โดยใช้แนวคิดด้านการ
จัดการและการสื่อสาร การสร้างความร่วมมือเพื่อน�ำมาใช้ในการสื่อสาร
ท�ำให้มวลมนุษยชาติสามารถอยูร่ ว่ มกันภายใต้บริบททางสังคม เศรษฐกิจ
และสภาพแวดล้อมให้กลับมาสู่เหตุการณ์ปกติ โดยเร็วที่สุด
ส�ำหรับ แนวทาง ดังกล่าวนี้ เป็นแนวคิดของเครือข่ายองค์กรสมาชิก
คณะกรรมการด้านสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนนักวิชาการจาก
126 ประเทศได้รว่ มมือ ผลักดันและเผยแพร่ แนวทางในการสือ่ สารเกีย่ วกับ
การระบาดของไวรัส ตามข้อมูลของ
องค์ ก ารอนามั ย โลก และสถาบั น
ทางการเพือ่ ต่อสูก้ บั ไวรัส COVID-19
ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากนานาประเทศ
และแปลเป็นภาษาต่างๆ เผยแพร่ไป
ทัว่ โลก เช่น ภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษา
บาฮาซา (อินโดนีเซีย)และตากาล็อก (ฟิลปิ ปินส์)
เป็นต้น
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ค�ำนึงถึงผลกระทบจากการสื่อสารเสมอ

ก่ อ นท� ำ การสื่ อ สารทุ ก ครั้ ง จะต้ อ งคิ ด ถึ ง ผลกระทบของ
ข้อความนั้นที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กร สังคมและภาพรวมทุกครั้งอย่าง
ถี่ถ้วนรอบคอบ
ต้องสื่อสารข้อมูลที่เป็นความจริง

อย่าปกปิดข้อมูล หรือบิดเบือนข่าวสารที่ส่งออกไปยังลูกค้า
หรือสาธารณชน ต้องสื่อสารเนื้อหาบนพื้นฐานของข้อมูลจริง
ใช้ภาษาในการสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย

ใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารที่ ชั ด เจน กระชั บ เข้ า ใจง่ า ย และ
ตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์
เพราะอาจท� ำ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจที่ ผิ ด พลาด หรื อ คลาดเคลื่ อ น
ไปจากความเป็นจริง
สือ่ สารอย่างมีจติ วิญญาณ ด้วยความเข้าใจและความปรารถนาดี

การสื่ อ สารบนพื้น ฐานของเจตนารมณ์ที่ดี มีจิตวิญญาณ
ด้วยความเข้าใจ ไม่คิดร้าย กลั่นแกล้ง และมีความจริงใจปรารถนา
ดีต่อสังคม
น�ำเสนอตัวอย่าง และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

ส�ำหรับชุดข้อมูลทีม่ คี วามซับซ้อน จ�ำเป็นทีต่ อ้ งให้รายละเอียด
มี ก ารน� ำ เสนอที่ ชั ด เจน สามารถยกตั ว อย่ า งให้ เ ห็ น ภาพ และ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ค�ำนึงถึง อารมณ์ ความรูส้ กึ ของผูร้ บั สารในขณะทีเ่ กิดวิกฤติ

ในภาวะวิ ก ฤติ อ าจมี ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในหลายรู ป แบบ
จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง อารมณ์ ความรู ้ สึ ก ของผู ้ รั บ สารต่ อ
สถานการณ์ในขณะนั้น เป็นสิ่งที่ต้องให้ความส�ำคัญ ไม่ท�ำสิ่งใด
ที่จะกระทบต่อผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
น�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้

น�ำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง จากแหล่งข้อมูลที่มี
ความน่ า เชื่ อ ถื อ สามารถอ้ า งอิ ง และระบุ แ หล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล
ข่าวสารนั้นได้
ไม่น�ำเสนอ หรือขยายข้อมูล ข่าวสารที่มีเนื้อหาที่บิดเบือน

ไม่นำ� เสนอ ส่งเสริม ขยายข้อมูล ข่าวสารที่มีเนื้อหาที่บิดเบือน
ไปจากข้อเท็จจริง หรือไม่สามารถตรวจสอบได้
ไม่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ข้อความอันเป็นเท็จ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายต่างๆ

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายออนไลน์ส่งผลต่อการรับรู้
ไม่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ข้อความอันเป็นเท็จ การน�ำเสนอขยายผล
ในระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายออนไลน์ และช่องทางต่างๆ

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์
กว่า 25 ปี ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาด
แบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กรจนถึงระดับชาติ ผูบ้ รรยาย
ในระดับปริญญาโท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�ำแหน่งทีห่ ลากหลาย
ทัง้ ด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็น
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

อย่าเพียงแค่วิพากษ์วิจารณ์ หรือสื่อสารปรากฏการณ์
บนสือ่ สาธารณะ แต่ควรให้ความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหา

ให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา อย่าเพียงแค่
วิพากษ์วิจารณ์ หรือสื่อสารปรากฏการณ์บนสื่อสาธารณะอย่าง
ไร้ทิศทาง ไม่เป็นระบบ แต่ควรให้ความร่วมมือ น�ำเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหานั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการท�ำงานของสือ่ ทีใ่ ห้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง เป็นประโยชน์
ในห้วงเวลาที่เหมาะสม

การติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด สนับสนุนการท�ำงาน
ของสื่อในทุกแขนง ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และน�ำเสนอในห้วงเวลา
ที่เหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการรับรู้ และความเข้าใจ
ของสังคม

การสือ่ สาร หรือน�ำเสนอในรูปแบบทีผ
่ อ่ นคลาย อารมณ์ขนั
ทีเ่ หมาะสม ความบันเทิงทีส่ ร้างสรรค์จะเป็นยาขนานเอกใน
ยามวิกฤติ

เป็นธรรมดาว่าวิกฤติยอ่ มก่อให้เกิดภาวะทีต่ งึ เครียด การสือ่ สาร
หรือน�ำเสนอในรูปแบบทีผ่ อ่ นคลาย อารมณ์ขนั ทีเ่ หมาะสม ความบันเทิง
ที่ ส ร้ า งสรรค์ อ ยู ่ บ นพื้ น ฐานของความพอดี จะเป็ น ยาขนานเอก
ในยามวิกฤติที่จะท�ำให้บรรยากาศและสถานการณ์คลี่คลายได้
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