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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
“ทุกวันนี้ คนไทยรูเรื่องภาวะโลกรอนมากขึน้ แตไมทําอะไรเลยยังใชชีวติ เหมือนเดิม หันมา
เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชวยลดภาวะโลกรอนนอยมาก” กลาวโดย ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา คณะ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
“...มีรายงานการสํารวจของบริษัทเอซีนีลเส็นทีท่ ําการสํารวจความรูความเขาใจของ
ประชากรใน 46 ประเทศทั่วโลกตอปญหาภาวะโลกรอน พบวา คนไทยรับรูปญหาภาวะโลกรอนคิด
เปนคาเฉลีย่ สูงถึงรอยละ 98 เปนอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ... ขอมูลดังกลาวเปนเรื่องที่
นายินดี เพราะนัน่ หมายถึงคนไทยรูดีวา โลกกําลังปวยหนัก แตเราจะพอเพียงแคการ “รับรู” ไมได
เพราะนักวิทยาศาสตรชี้วาหากอยากจะชวยโลก สิง่ สําคัญที่สุดคือการ “ลงมือทํา”…” (กอง
บรรณาธิการนิตยสารสารคดี, 2551: 202)
จากคํากลาวขางตนพบวาประชาชนคนไทยมีความรูเรื่องภาวะโลกรอนเปนอยางดี แต
อาจจะไมมีความตระหนักเพียงพอถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงไมกอ เกิดเปนพฤติกรรมเพื่อลด
โลกรอน กลาวคือประชาชนอาจคิดวาภาวะโลกรอนเปนเพียงปญหาสิ่งแวดลอม แตไมไดคิดวาเปน
ความเสีย่ งอยางหนึง่ ทีเ่ กี่ยวของกับตนเอง อันที่จริงประชาชนควรจะปรับพฤติกรรมตางๆเพื่อชะลอ
ปญหาที่จะเกิดความเสียหายหรือการคุกคามจากภาวะโลกรอนที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอีกใน
อนาคตอันใกล ทั้งนี้ส่อื จึงมีหนาที่ชว ยสื่อสารความเสี่ยงเรื่องภาวะโลกรอนและหาแนวทางที่จะ
นําไปสูการปรับพฤติกรรมของมนุษย
ภาวะโลกรอน เปนปรากฏการณการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศโลก คือ โลกมีอุณหภูมเิ ฉลี่ย
สูงขึ้น มีสาเหตุมาจากปรากฏการณเรือนกระจก (Green House Effect) คือ ภาวะทีช่ ั้นบรรยากาศ
ที่หอหุมโลกนัน้ มี1กาซเรือนกระจกเขมขนขึน้ ปกติเมื่อรังสีคลื่นสัน้ คือ คลื่นแสงจากดวงอาทิตย
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กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) หมายถึง กาซหลายชนิดในชั้นบรรยากาศทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากการกระทําของ

มนุษยที่ดูดซับและแผรังสีความรอนจากผิวโลก ชั้นบรรยากาศและกลุมเมฆ คุณสมบัตินี้ทําใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก ละอองน้ํา
และไอน้ํา คารบอนไดออกไซต ไนตรัสออกไซด มีเทน และโอโซน เปนกาซเรือนกระจกที่สาํ คัญในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ยังมีกา ซเรือน
กระจกอีกหลายชนิดที่เกิดจากการกระทําของมนุษย เชน สารประกอบฮาโลคารบอน และกาซที่มีองคประกอบของคลอรีนและโบรมี ที่ถูก
ระบุอยูในบัญชีชื่อกาซของพิธสี ารมอนทรีออล (Dow และ Downing, 2551:15)
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สองมายังโลก พลังงานประมาณ 30% จะสะทอนกลับสูหวงอากาศ สวนอีก 70% จะผานเขามายัง
พื้นผิวโลกและถูกดูดกลืนดวยพืน้ น้าํ พืน้ ดิน พืชและสัตว และโลกก็จะปรับอุณหภูมิใหเหมาะแก
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชวี ิตโดยการคายพลังงานออกมาในรูปของรังสีคลื่นยาว ซึง่ เปนคลืน่ ความ
รอนกลับขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ คลื่นความรอนบางสวนจะถูกกักเก็บไวโดยกาซเรือนกระจกที่มีอยู
หนาแนนขางบน แตกาซเรือนกระจก ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด คลอโรฟลูออโรคารบอน กาซ
มีเทน ไนตรัสออกไซด กาซโอโซน และอื่นๆนัน้ มีมากขึ้น ทัง้ นีก้ าซเรือนกระจกตางก็เกิดจาก
กิจกรรมตางๆของมนุษยเปนสวนใหญ และกาซเหลานีไ้ ดดูดซับรังสีและความรอนไว ความรอนที่
รับมาจากดวงอาทิตยนั้นมีมากขึ้นแตสะทอนออกไปไดนอ ยลงจึงทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
ปรากฏการณนี้คลายคลึงกับการเพาะปลูกตนไมเขตรอนใหเจริญเติบโตในเขตหนาวในเรือนกระจก
จึงเรียกปรากฏการณนี้วา ปรากฏการณเรือนกระจก (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,
2550: 8)
ผลกระทบจากปรากฏการณภาวะโลกรอนอาจแบงออกเปน 3 ดาน ตามที่เว็บไซต
thaigoodview ไดเสนอไวมดี ังนี้
1. ดานนิเวศวิทยา เชน การละลายของน้ําแข็งบริเวณขั้วโลกทําใหเกิดอุทกภัย สภาวะอากาศ
แปรปรวนทําใหเกิดพายุที่มีความรุนแรงและเกิดขึ้นบอยครั้ง เปนตน
2. ดานเศรษฐกิจ เชน เมื่อระดับน้ําทะเลทีส่ ูงขึ้นกัดกรอนชายฝง จะสรางความเสียหายแก
ระบบนิเวศ แนวปะการังจะถูกทําลาย ปลาบางชนิดสูญพันธุ ทําใหธุรกิจทองเที่ยวทางทะเลที่
สําคัญสูญเสียรายไดอยางมหาศาล เปนตน
3. ดานสุขภาพ เชน จากการศึกษาพบวาเดวิท พิเมนเทล นักนิเวศวิทยาแหงมหาวิทยาลัย
คอรแนลในอเมริกา ระบุวา โลกรอนขึน้ จะกอใหเกิด สภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกการฟกตัวของ
เชื้อโรคและศัตรูพืช ที่เปนอาหารของมนุษยบางชนิด โรคที่ฟกตัวไดดีในสภาพรอนชื้นของโลก จะ
สามารถเพิ่มขึน้ มากในอีก 20 ปขางหนา ทั้งจะมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในโรคมาลาเรีย ไขสา
อหิวาตกโรค และอาหารเปนพิษ
ปญหาภาวะโลกรอนนับไดวา เปนความเสีย่ งของโลกที่จะตองเผชิญกับวิกฤตทาง
สิ่งแวดลอม ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งมีชีวิตตางๆบนโลกทั้งพืช สัตวและมนุษย ประเทศ
ตางๆจึงหันมาสนใจที่จะแกปญหาและใหความรูกับประชาชนเพื่อใหเกิดความรวมมือกันในการ
ชะลอและลดความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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สาเหตุหลักทีท่ ําใหเกิดภาวะโลกรอนนั้น คือ มนุษย ดังที่มีในรายงานฉบับที่ 4 ของ
คณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือ
ไอพีซีซี
(Intergovernment Panel on Climate Change, IPCC) ซึ่งระบุไววา นักวิทยาศาสตรกวา 2,500
คน ใน 130 ประเทศ ไดสรุปวามีความเปนไปไดอยางนอย 90% ที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิด
จากกิจกรรมของมนุษย ดังนัน้ มนุษยจงึ ตองปรับพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตางๆ รวมทัง้ หา
มาตรการที่สามารถลดปญหาโลกรอน
มาตรการทางกฎหมายทีท่ าํ รวมกันของนานาประเทศทีท่ ําขึ้นเพื่อรับมือกับภาวะโลกรอน
ที่เกิดขึ้นแลวคือ พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocal to the United Nations Framework
Convention on Climate Change) ซึ่งเกิดขึ้นตัง้ แตป 2535 โดยมีประกาศขอตกลงครั้ง
ประวัติศาสตรวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกของสหประชาชาติเมื่อป 2535 และ
ผานความเห็นชอบในป 2540 ที่เมืองเกียวโต ประเทศญีป่ ุน โดยเปดใหแตละชาติลงนามสัตยาบัน
ระหวางวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2541 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2542 จากขอตกลงในพิธีสารฉบับนี้มี
ผลบังคับใชอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 ซึง่ ชาติใดก็ตามที่ใหสัตยาบันใน
พิธีสารนี้ จะตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกตาง ๆ ไมวาจะเปนกาซคารบอนไดออกไซด ไอน้ํา
โอโซน มีเทน ไนตรัสออกไซด และ คลอโรฟลูโอโรคารบอน โดยมีจุดมุงหมายสูงสุด คือ ภายใน
ป พ.ศ. 2551-2555 ใหลดการปลอยกาซเรือนกระจกทัว่ โลกลงประมาณ 5.2% ของระดับที่ปลอย
ออกมาในป 2533 แตถาไมไดรับความรวมมือ โลกก็จะมีอุณหภูมิโลกรอนขึ้น น้ําแข็งที่ขั้วโลกก็จะ
ละลายหายไปเรื่อย ๆ ทําใหน้ําทะเลสูงขึ้น ๆ ซึ่งหากวาน้ําทะเลสูงขึ้นอีกราว 1 เมตร ก็จะเกิดน้าํ
ทวมตามแผนดินมากมาย และยังกอใหเกิดปรากฏการณ2เอล นิโญและลา นิญา รวมถึงภัย
ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นอีกมากมาย ไมวาจะเปนพายุหมุนเขตรอน ภัยแลง ไฟปา เปนตน
ประเทศไทยมีความตื่นตัวเรือ่ งโลกรอนเชนกัน ทางกรุงเทพมหานครไดจัดกิจกรรมและ
รณรงค เชน การปดไฟวันละ 15 นาที ณ สวนลุมพินี มีการประเดิมปดไฟ สถานที่ ปาย และไฟ
ประดับตางๆ ใน 6 จุดหลักของกรุงเทพฯ เปนตน นอกจากนี้ทางกรมสงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทําคูม ือ 80 วิธหี ยุดโลกรอนขึ้นมาเพื่อแจกจาย
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เอล นิโญ และ ลา นิญาทําใหเกิดการผกผันของกระแสอากาศโลกบริเวณเสนศูนยสูตร เหนือมหาสมุทรแปซิฟก โดย เอล นิโญ ทําใหฝน

ตกหนักในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต และเกิดความแหงแลงในอเชียตะวันออกเฉียงใต ลา นิโญ ทําใหเกิดความแหงแลงทางตอนเหนือ
ของทวีปอเมริกาใต และเกิดฝนตกหนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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ใหกับประชาชนทัว่ ไป เนื่องในวันสิง่ แวดลอมโลกประจําป 2550 ที่ผานมา โดยเสนอแนวทาง
ปฏิบัติใหกับประชาชนทั่วไปรวมถึงผูท ี่ประกอบอาชีพตางๆ
คูมือนี้ไดเสนอคําแนะนําตอ สื่อมวลชน นักสื่อสาร และโฆษณาไวอยางนาสนใจดังนีว้ า
1. ใชความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อใหความรู และสรางความตระหนักกับสาธารณชน
เกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอน และทําใหการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนประเด็นของทองถิน่
2. สรางความสนใจกับสาธารณชน เพื่อทําใหประเด็นโลกรอนอยูในความสนใจของ
สาธารณชนอยางตอเนื่อง
3. ชวยกันเลาความจริงเรื่องโลกรอน และชวยกันสื่อสารใหประชาชนและรัฐบาลเขาใจ
สถานการณจริงที่เกิดขึน้
4. เปนผูนาํ กระแสของสังคมเรื่องชีวิตทีพ่ อเพียง ตนตอหนึง่ ของปญหาโลกรอนก็คือ
กระแสการบริโภคของผูคน ทําใหเกิดการบริโภคทรัพยากรจํานวนมหาศาล ชีวติ ที่ยึดหลักของ
ความพอเพียง โดยมีฐานของความรูและคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงนาจะเปน
หนทางปองกันและลดปญหาโลกรอนที่สงั คมโลกกําลังเผชิญหนาอยู
5. ใชความคิดสรางสรรคเพื่อรวมรับผิดชอบสังคม ออกแบบงานโฆษณาที่สอดแทรก
ประเด็นปญหาของภาวะโลกรอนอยางมีรสนิยม เรื่องที่เปนจริงและไมโกหก
ดังนัน้ จึงเห็นไดวาสื่อมวลชนจะตองรวมกันนําเสนอเรื่องราวภาวะโลกรอนใหประชาชน
เขาใจสถานการณที่เกิดขึ้น และเสนออยางตอเนื่อง ทั้งนี้ไมเพียงแตเขาใจในปญหาโลกรอนแตเนน
ย้ําใหประชาชนจะไดมีสวนในการลดหรือแกไขรวมกัน ซึ่งอาจจะใชวิธีการนําเสนอที่ดึงดูดและมี
รูปแบบแตกตางกันออกไป
สื่อมวลชนนัน้ ประกอบดวยหลายแขนง ทั้งวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และหนึง่ ใน
สื่อมวลชนที่ปจ จุบันไดรับความนิยม คือ อินเทอรเน็ต (Internet) ซึ่งเปนเครือขายที่การสื่อสาร
เชื่อมโยงและครอบคลุมทั่วโลก เปนสื่ออิสระและเปดกวางสําหรับผูส งสารและผูรบั สาร รวมทั้ง
เนื้อหาสารและรูปแบบการนําเสนอ โดยมีคุณสมบัติที่เดนชัดประการสําคัญคือ รูปแบบของการ
สื่อสารหลายชนิด (multimedia) และการตอบสนองและปฏิสัมพันธระหวางผูมีสว นรวมในการ
สื่อสาร (interactivity) รวมทั้งความสามารถในการทะลุผานขอจํากัดของการสื่อสารที่เกี่ยวของกับ
เวลาและระยะทางในการสือ่ สาร (time and space) (วลักษณกมล เอี่ยมวิวัฒนกิจ, 2541: 13)
ผูวิจัยจึงเห็นวาสื่ออินเทอรเน็ตเปนทางเลือกหนึ่งของประชาชนในรับรูเ หตุการณความเสี่ยงผาน
การเสนอเรื่องภาวะโลกรอนในเวิลดไวดเว็บ
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ทั้งนี้รายงานสรุปของ IPCC (Jager Ferguson, 1991) ไดแบงประเภทของขอมูลเกีย่ วกับ
ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเพื่อเปนแนวทางในการสรางความเขาใจในประเด็น
ปญหาดังกลาวไวดังนี้
1. ความรูและขอมูลเชิงวิทยาศาสตรและเทคนิค (scientific and technical information)
ซึ่งหมายถึง ขอมูลที่เกีย่ วกับสาเหตุ ที่มา และสภาพแวดลอมของปญหาเกี่ยวกับปรากฏการณการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
2. ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ (environmental and socioeconomic
impacts) เปนเนื้อหาที่เกีย่ วกับผลที่เกิดขึ้นตามมาจากปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากเหตุการณตางๆที่ไดเกิดขึ้นแลว รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการประเมินทาง
วิทยาศาสตรและแบบจําลองทางคณิตศาสตร
3. มาตรการแกไขปญหาและการกําหนดนโยบาย (measurement and policies)
หมายถึงกรอบของแนวทางตางๆ ที่ถูกกําหนดและนําเสนอขึน้ เพื่อการจัดการกับปรากฏการณที่
เกิดขึ้นและแกไขผลกระทบทีจ่ ะเกิดตามมาในอนาคต
ดังนัน้ เว็บไซตที่นาํ เสนอเรื่องราวภาวะโลกรอนจึงจําเปนที่จะประกอบดวยขอมูลขางตน
เปนอยางนอย คือ ความรูเบื้องตน สาเหตุของปญหาโลกรอน ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการ
แกไขปญหา จึงเปนหนาที่ของสื่อในการสื่อสารความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น ใหประชาชนไดรับทราบโอกาสทีจ่ ะเกิดปญหาการคุกคาม รวมทัง้ ระดับความรุนแรงของ
ปญหา เพื่อใหประชาชนประเมินความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองได นอกจากนี้สอื่ จําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองเสนอวิธกี ารจัดการความเสีย่ ง เพื่อใหประชาชนมีทางเลือกซึ่งนําไปสูก ารตัดสินใจใน
การรับมือกับความเสีย่ ง เพราะปญหาโลกรอนนั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายตอประชาชนและ
ทรัพยสนิ อีกทั้งสื่อจะตองมีกลวิธีในการสื่อสารหรือโนมนาวใหประชาชนเกิดความสนใจในปญหา
อยางไรก็ตามการนําเสนอตองคํานึงถึงแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือดวย
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองขอเสนอแนะของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสนอแนะตอนักวิจัยใหมีบทบาทในการแกไขปญหาโลกรอน
ขอหนึ่งวา“ประสานและทํางานรวมกับนักสื่อสารและโฆษณา เพื่อแปลงขอมูลทางวิทยาศาสตร
ไปสูการรับรูและเขาใจของประชาชนในสังคมวงกวาง”
ผูวิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
นําเสนอเนื้อหาและรูปแบบของเว็บไซตหนาภาษาไทยที่ปรากฏอยูในอินเทอรเน็ตซึ่งนับวาเปน
แหลงขอมูลทีน่ ําไปสูความรูค วามเขาใจในวงกวางของสังคมได นอกจากนี้ยังศึกษาอีกวาเว็บไซต
ไดทําหนาที่ในการนําเสนอเรื่องภาวะโลกรอนอยางมีประสิทธิผลหรือไม มีการนําเสนอในประเด็น
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ใดบาง
และศึกษาถึงประชาชนที่ไดรับขอมูลจากการใชสื่ออินเทอรเน็ตวาเกิดผลอยางไรเมื่อ
ประชาชนไดเปดรับขอมูลเรื่องภาวะโลกรอนแลว ทัง้ นี้เพื่อเขาใจถึงการรับรูของประชาชน และ
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของเว็บไซตโลกรอนและมีการขยายความรูสูประชาชนในวงกวาง
ตอไปมากขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อตอบคําถามวิจัยดังตอไปนี้
1. การนําเสนอเนื้อหาเรื่องภาวะโลกรอนทางเว็บไซตมีลักษณะและประเด็นใดบาง
1.1 มีเนื้อหาทีน่ ําเสนอดานการประเมินความเสี่ยงหรือไมอยางไร
1.2 มีเนื้อหาทีน่ ําเสนอดานมาตรการปองกันความเสี่ยงหรือไมอยางไร
1.3 ใชกลยุทธในการนําเสนอเรื่องความเสี่ยงอยางไรบาง (เชน การจูงใจโดยใชความกลัว
การโนมนาวใจโดยใชสภาพการณ)
2. ประชาชนที่เปดรับขอมูลจากเว็บไซตโลกรอนและประชาชนที่ไมไดเปดรับมีการรับรูความเสีย่ ง
ตางกันหรือไมอยางไร
(การรับรูความเสี่ยง ไดแก ความนาจะเปนของเหตุการณ ความรุนแรงของความเสีย่ งและ
ความเกี่ยวของกับตัวผูรับสาร)
3. การรับรูขอมูลเรื่องปรากฏการณภาวะโลกรอน
มีผลตอการตัดสินใจของประชาชนซึง่ อาจ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมอยางไรบาง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. รับทราบเนื้อหา ประเด็น และรูปแบบการนําเสนอทีเ่ ว็บไซตเลือกมานําเสนอตอประชาชนวามี
ลักษณะอยางไรบาง
2. ไดประเมินประสิทธิภาพของการนําเสนอเนื้อหาความเสีย่ งเรื่องภาวะโลกรอนของเว็บไซตหนา
ภาษาไทย
เพื่อทําใหเกิดการปรับปรุงเว็บไซตใหเปนประโยชนและตรงตอความตองการของ
ประชาชนที่เขาไปแสวงหาขอมูลเรื่องภาวะโลกรอน
3. ไดขยายการพิสูจนประสิทธิผลของสื่อใหมอยางสื่ออินเทอรเน็ตทางดานการสื่อสารความเสีย่ ง
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีศ้ ึกษาและวิเคราะหขอมูลทีน่ ําเสนอเรื่องภาวะโลกรอนผานทางเว็บไซตหนา
ภาษาไทยที่เชือ่ มโยงดวยเครือขายอินเทอรเน็ตเทานัน้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจยั เรื่อง “การเสนอเรื่องภาวะโลกรอนในเว็บไซตภาษาไทยและการรับรูความเสีย่ ง
ของผูรับสาร” ใชกรอบความคิดจากแนวคิด ทฤษฎี และงานที่เกี่ยวของแบงเปนหัวขอดังตอไปนี้
1. โลกรอนภาวะเสี่ยงที่ตองเผชิญ
1.1 ภาวะโลกรอนและผลกระทบ
1.2 ภาวะโลกรอนกับความเสี่ยง
2. การรับรูความเสี่ยงของประชาชน
2.1 การรับรู
2.2 การรับรูความเสีย่ ง
3. การตัดสินใจในภาวะเสี่ยงซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
3.1 การตัดสินใจ
3.2 ทัศนคติและพฤติกรรม
4. การสื่อสารความเสีย่ งของสื่อมวลชนในภาวะเสี่ยง
4.1 การจัดการความเสี่ยง
4.2 การสื่อสารความเสี่ยง
4.3 ประสิทธิภาพของการสื่อสารความเสีย่ ง
5. การสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ต
1. โลกรอนภาวะเสี่ยงที่ตอ งเผชิญ
1.1 ภาวะโลกรอนและผลกระทบ
ภาวะโลกรอนคืออะไร ?
ภาวะโลกรอน (Global Warming) เปนปรากฏการณทอี่ ุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึน้ มีผล
จากการที่โลกไมสามารถระบายความรอนออกไปได เนื่องจากโลกถูกปกคลุมดวยกาซเรือนกระจก
(Greenhouse Gases) ที่มากเกินสมดุลของธรรมชาติ และกาซเหลานี้จะทําการเก็บกักความรอน
ไมใหสะทอนออกนอกผิวโลก ทําใหอุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิม่ สูงขึ้น
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กาซเรือนกระจกนัน้ เกิดจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษย ไดแก การใชไฟฟา การใช
น้ํามันเชื้อเพลิงในการขนสง และภาคอุตสาหกรรม เปนตน จากรายงานฉบับลาสุดของ
คณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือ
ไอพีซีซี
(Intergovernment Panel on Climate Change, IPCC) ซึ่งเปนรายงานที่รวบรวมงานวิจัยของ
นักวิทยาศาสตรกวา 2,500 คน จากทั่วโลก สรุปอยางชัดเจนวา กิจกรรมของมนุษยเปนสาเหตุหลัก
ที่สรางกาซเรือนกระจกจนทําใหโลกรอนขึน้ ในรอบ 50 ปที่ผานมา (กองบรรณาธิการนิตยสาร
สารคดี, 2551: 27)
ผลกระทบจากภาวะโลกรอน
ภาวะโลกรอนสงผลกระทบที่ทาํ ใหเกิดความเสียหายทัง้ ตอภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และการ
ดํารงชีวิตของมนุษยและสัตว สามารถยกตัวอยางไดดังนี้
ผลกระทบตอการละลายของน้าํ แข็งทัว่ โลก ทัง้ ที่เปนธารน้ําแข็ง (glaciers) แหลงน้ําแข็ง
บริเวณขั้วโลก และในกรีนแลนดซึ่งจัดวาเปนแหลงน้าํ แข็งที่ใหญที่สุดในโลก น้ําแข็งที่ละลายนีจ้ ะ
ไปเพิ่มปริมาณน้ําในมหาสมุทร เมื่อประกอบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของน้าํ สูงขึ้น น้ําก็จะมีการขยายตัว
รวมดวย ทําใหปริมาณน้าํ ในมหาสมุทรทั่วโลกเพิม่ มากขึ้นเปนทวีคูณ ทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึน้
มาก สงผลใหเมืองสําคัญ ๆ ที่อยูริมมหาสมุทรตกอยูใตระดับน้ําทะเลทันที องคการสหประชาชาติ
ไดประมาณการวา อุณหภูมขิ องโลกจะสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 2-4 องศาสเซลเซียส สงผลใหระดับน้ําทะเล
สูงขึ้น 20-50 เซนติเมตร ในเวลาอีก 10-50 ปนับจากปจจุบัน
ผลกระทบที่เริม่ เห็นไดอีกประการหนึง่ คือ การเกิดพายุหมุนทีม่ ีความถีม่ ากขึ้น และมีความ
รุนแรงมากขึน้ ดวย ดังเราจะเห็นไดจากขาวพายุเฮอริเคนทีพ่ ัดเขาถลมสหรัฐหลายลูกในชวงสอง
สามปที่ผา นมา แตละลูกไดสรางความเสียหายในระดับหายนะทัง้ สิน้ เชน ป 2004 รัฐฟลอริดา
เผชิญพายุเฮอริเคนขนาดใหญถึง 4 ลูก และปถัดมาในเดือนสิงหาคม 2005 เฮอริเคนแคทรีนาได
พัดถลมเมืองนิวออรลีนและหลุยเซียนา ทําใหพลเมืองเสียชีวิตถึง 1,836 ราย เปนตน สาเหตุอาจ
อธิบายไดในแงพลังงาน กลาวคือ เมื่อมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึ้น พลังงานที่พายุไดรับก็มากขึน้ ไป
ดวย สงผลใหพายุมีความรุนแรงกวาที่เคยนัน่ เอง
สภาวะโลกรอนยังสงผลใหบางบริเวณในโลกประสบกับสภาวะแหงแลงอยางอยางไมเคย
มีมากอน เชน ขณะนีไ้ ดเกิดสภาวะโลกรอนรุนแรงขึ้นอีกเนื่องจากตนไมในปาที่เคยทําหนาที่
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ดูดกลืนกาซคารบอนไดออกไซด ไดลมตายลงเนื่องจากขาดน้าํ นอกจากจะไมดูดกลืนกาซตอไป
แลวยังปลอยคารบอนไดออกไซดออกมาจากกระบวนการยอยสลายดวย
นอกจากนี้องคการสหประชาชาติยงั ระบุอกี วา ตนป 2005 สัตวหลายสายพันธุกาํ ลังยาย
ถิ่นอยางสับสน เชน นกกระเรียน ซึง่ ดั้งเดิมตองบินลงใตไปยังสเปนหรือโปรตุเกสชวงฤดูหนาว แตป
นี้พวกมันกลับใชชีวิตอยูในเยอรมนีซงึ่ มีสภาพอากาศหนาวจัด การยายถิ่นแบบผิดเวลาอาจสงผล
ใหสัตวหลายชนิดสูญพันธุ เพราะไมสามารถหาอาหารหรือผสมพันธุไ ด
หากสังเกตอยางละเอียดจะพบโรคอุบัติใหมเชื้อโรคกลายพันธุหลายชนิด ในชวงไมกี่สิบป
ที่ผานมา เชน ขอมูลจากหองปฏิบัติการระบุวา ในอดีตเชื้อไวรัส กับเชื้อแบคทีเรียไมคอยมี
ความสัมพันธกับมนุษย แตเมื่ออุณหภูมิโลกคอยๆสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เชื้อโรคก็เติบโตผิดปกติ เชน
กรุงไนโรบีในเคนยากับกรุงฮาราเรในซิมบับเว ที่ไมเคยมีปญหาเรื่องยุง เพราะตั้งอยูในที่สงู แตวนั นี้
ยุงกลายเปนปญหาที่พวกเขาไมเขาใจ (มหันตภัยถลมโลก, 2550)
เห็นไดวา ภาวะโลกรอนเปนภัยธรรมชาติทสี่ งผลกระทบในวงกวางและทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น ทั้งตอภูมปิ ระเทศทัว่ โลก การดําเนินชีวิตของสัตวและมนุษย นอกจากนี้ยังไมเพียงแตเกิดขึ้นใน
ตางประเทศเทานั้นแตสงผลกระทบตอประเทศไทยแลว
จึงนับไดวา ภาวะโลกรอนเปน
ปรากฏการณสําคัญที่มนุษยจําเปนตองมีความรูความเขาใจ ทั้งนีเ้ พื่อจะรวมมือกันปองกันหรือ
ชะลอผลกระทบทีก่ ําลังเพิม่ ความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
1.2 ภาวะโลกรอนกับความเสีย่ ง
ความเสีย่ งคืออะไร ?
ภาวะเสี่ยง คือ ภาวะที่มีความเปนไปไดที่ประชาชนหรือทรัพยสินจะประสบกับเหตุการณที่
ทําใหเกิดความเสียหาย เปนผลกระทบในแงลบซึ่งเกิดจากกระบวนการในปจจุบนั หรือเหตุการณ
ในอนาคต ประเมินคาไดจากผลกระทบและความเปนไปได และนัน่ เปนตัวชีว้ ัดที่สาํ คัญตอ
กระบวนการตัดสินใจของมนุษย (http://en.wikipedia.org) อันที่จริงประชาชนตองเผชิญกับความ
เสี่ยงทุกๆวันแตอาจจะไมไดคิดวาสิ่งเหลานั้นเปนความเสี่ยง เชน ความเสี่ยงจากควันบุหรี่ ความ
เสี่ยงจากการขับรถเร็วเกินไป เปนตน (Fischer et al, 1991 อางถึงใน Derfee, 2006: 459)
Peter J. Edwards และ Paul A. Bowen (2005) ไดสรุปวาความเสี่ยงมีองคประกอบ
สําคัญ 4 ประการตามที่ ดังนี้
1. ความนาจะเปนที่เหตุการณหนึง่ จะเกิดขึ้น (Probability)
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2. เหตุการณและลักษณะของเหตุการณ (Event)
3. ผลตางๆที่ตามมาจากเหตุการณ (Impact)
4. ระยะเวลาทีเ่ หตุการณเกิดขึ้น (Duration)
นอกจากนี้ Peter J. Edwards และ Paul A. Bowen (2005) ยังมีการจําแนกความเสี่ยงไว
เปน 2 ประเภท ไดแก
1. เกี่ยวกับธรรมชาติ (Natural Systems) ไดแก ความเสี่ยงดานภูมิอากาศ
(Climate/Weather) ธรณีวทิ ยา (Geological) ชีววิทยา (Biological) และสิ่งที่อยูน อกโลก (Extra Terrestrial)
2. เกีย่ วกับมนุษย (Human Systems) ไดแก ความเสีย่ งดานสังคม (Social)
เศรษฐศาสตร (Economic) การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Financial) วัฒนธรรม (Culture) ทาง
เทคนิค (Technical) สุขภาพ (Health) การจัดการ (Managerial) และกฎหมาย (Legal)
ความเสีย่ งเปนเรื่องของความไมแนนอนในความนาจะเปนของเหตุการณที่จะเกิดขึน้ และ
ยากที่จะควบคุมสถานการณ ดังนั้นเมื่อประชาชนขาดความรูเกีย่ วกับเหตุการณความเสี่ยงนั้น
พวกเขาจึงมองความเสี่ยงในแงลบเสียสวนใหญ
แมนักวิทยาศาสตรอาจคํานวณแนวโนมหรือความเปนไปไดของผลกระทบจากภาวะโลก
รอนที่จะเกิดขึ้นจากสถิติหรือขอมูลตางๆ
แตไมสามารถระบุเวลาและความรุนแรงที่แนนอนได
ภาวะโลกรอนจึงนับเปนความเสี่ยงทางธรรมชาติอยางหนึ่งที่ความรุนแรงและความไมแนนอนของ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทําใหประชาชนและทรัพยสินตางๆอาจตกอยูใ นความเสี่ยงที่มีความเปนไป
ไดแตกตางกันออกไป เชน ประชาชนที่มีภูมิลาํ เนาใกลทะเลอาจจะเสี่ยงตอเหตุการณน้ําทวม
มากกวาประชาชนในที่ราบสูงเนื่องจากภาวะโลกรอนมีผลทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้น
เมื่อภาวะโลกรอนทําใหเกิดความไมแนนอนตางๆเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนมี
ผลใหผูเชี่ยวชาญในวงการประกันภัยวิเคราะหถึงผลกระทบจากภูมิอากาศที่เปลีย่ นไปตอธุรกิจและ
ความเสีย่ งที่เพิ่มมากขึ้น จึงอาจทําใหไมมีการประกันภัยที่เกี่ยวกับธรรมชาติอีกตอไป มีรายงาน
ความสูญเสียจากบริษทั ประกันภัยในสหรัฐอเมริกาวา ชวง 30 ปที่ผานมาบริษัทประกันภัยตอง
จายเงินชดเชยใหเหยื่อจากพายุ น้าํ ทวม ไฟปา หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ เพิ่มสูงถึง 15 เทา คือจาก
1.4 แสนลานบาทในป 1970 เพิ่มเปน 2.1 ลานลานบาท (มหันตภัยถลมโลก, 2550: 4-6)

12
จะเห็นไดวาความเสีย่ งจากภาวะโลกรอนกระทบกับการดํารงชีวิตของสัตวและมนุษย ซึง่
มนุษยจําเปนตองรับรูและทําความเขาใจ ทัง้ นี้เพื่อลดความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้นและทราบวิธีจัดการ
กับความเสี่ยงนั้นตอไป
2. การรับรูความเสี่ยงของประชาชน
2.1 การรับรู (Perception)
การรับรูเปนกระบวนการทีม่ นุษยคนุ เคยเพราะการรับรู คือ การใชประสบการณเดิมแปล
ความหมายสิง่ เราที่ผานประสาทสัมผัส ทางหู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง แลวเกิดเปนความรูสึกเขาใจ
ระลึกถึงความหมายวาเปนอะไร มีลักษณะอยางไร การรับรูนั้นเปนกระบวนการที่คาบเกีย่ วกัน
ระหวางความเขาใจ การคิด การรูสึก ความจํา การเรียนรู การตัดสินใจ การแสดงพฤติกรรม
สามารถแสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้

ขบวนการภายนอก
สิ่งเรา

ตีความ
การคิด ความเขาใจ ความจํา
การเรียนรู มโนภาพ
ขบวนการภายใน
การรับรู

คิดตัดสิน ใจ

สิ่งเรา

การรูสึก

รูปภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงกระบวนการรับรู
พฤติกรรม

ขบวนการแสดงออก
ปฏิกิริยาตอบสนอง

กระบวนการรับรู เกิดจากสิ่งเรามาเราปลายประสาทและเกิดเปนความรูสึกหรืออาการ
สัมผัส (Sensation) และมีการแปลสัมผัสอยางมีเจตนา (Conation) ในการแปลสัมผัสนั้น ผูแปล
ความหมายของสัมผัสนัน้ จะอาศัยประสบการณเดิม ซึง่ การแปลความหมายของความรูสึกจากการ
การสัมผัสเรียกวา การรับรู (Perception) เมื่อเกิดการคิด การเขาใจ การรับรูแลวสมองจะสั่งการให
แสดงปฏิกิริยาตอบสนองคือพฤติกรรมนัน่ เอง (กันยา สุวรรณแสง, 2542: 129)
อยางไรก็ตามวาสนา จันทรสวาง และ ทัศนีย อิทรสุขศรี (2532) กลาววาการรับรูของคน
นั้นก็จะขึ้นอยูก ับปจจัยภายนอก ไดแก ขนาดของสิ่งเรา (Size) ความเขมของสิง่ เรา (Intensity)
ความเคลื่อนไหว (Movement) การย้ํา/การซ้ํา (Repetition) และความชัดเจนแจมแจง
(Vividness)
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การเลือก (Selection) เปนสวนหนึง่ ทีท่ ําใหการรับรูข องแตละบุคคลแตกตางกันออกไป
การเลือกมีอยู 4 ประการ ดังนี้ (Klapper, 1960 อางถึงใน ธีระพล ทวมชุมพร, 2541)
1.
การเลือกเปดรับ (selective exposure) บุคคลจะเลือกเปดรับสื่อและขอมูล
ขาวสารจากแหลงตางๆตามความสนใจและความตองการ เพื่อนํามาใชแกปญหาและสนองความ
ตองการของตน
2.
การเลือกใหความสนใจ (selective attention) บุคคลจะเลือกใหความสนใจ
เฉพาะขอมูลขาวสารที่สอดคลองกับทัศนคติและความเชือ่ ดั้งเดิมของตน
ในขณะเดียวกันก็
พยายามหลีกเลี่ยงการรับขาวสารที่ขัดตอทัศนคติหรือความคิดดั้งเดิม
3.
การเลือกรับรู (selective perception) บุคคลจะเลือกรับรู ตีความขอมูลขาวสารที่
ไดรับไปในทางที่สอดคลองกับทัศนคติและประสบการณเดิมของตน ผูรับสารจะตีความขาวสาร
ตามความเขาใจของตนเองหรือทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อ ความตองการ และแรงจูงใจของ
ตนในขณะนัน้
4.
การเลือกจดจํา (selective retention) หลังจากที่คนเราเลือกใหความสนใจ เลือก
รับรู
และตีความขาวสารไปในทิศทางที่สอดคลองกับทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิมของตนแลว
คนเรายังเลือกจดจําเนื้อหาสาระของสารในสวนที่ตนตองการจําเขาไวเปนประสบการณ
ใน
ขณะเดียวกันก็มักจะลืมขาวสารที่ไมตรงกับความสนใจของตน
นอกจากนีก้ ารตีความเปนสวนสําคัญประการหนึง่ ของกระบวนการรับรู ซึ่งแตละบุคคลมี
การตีความแตกตางกันไปแมอยูในสถานการณเดียวกันหรือเผชิญสิ่งเราเดียวกัน การตีความ คือ
การกําหนดความหมายใหกบั สิ่งเรา เปนการผสมผสานระหวางสภาวะภายในจิตใจของมนุษยกบั
สิ่งเราภายนอก ยิ่งสิง่ เรามีความกํากวมมากเพียงใด เรายิ่งตองอาศัยการตีความมากเทานัน้
2.2 การรับรูค วามเสี่ยง (Risk Perception)
สวนการรับรูความเสีย่ ง คือ การที่คนรับทราบวามีความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณซึ่ง
อาจทําใหเกิดความเสียหายแกตนเองหรือทรัพยสนิ
และมีการตีความถึงความรุนแรงของความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตางกันออกไปขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของผูรับรูและลักษณะของสิ่งเราหรือ
ขอมูลที่ตนไดรับ
Slovic (2002) กลาววาการรับรูความเสี่ยงของมนุษยนนั้ ไมมีความแมนยํา เนื่องจากการ
รับรูความเสี่ยงขึ้นอยูก ับปจจัยหลายอยางซึ่งเกีย่ วของกับทัศนคติ ความเชื่อ การประเมิน และ
ความรูสึกของคน ทําใหเกิดการตอบสนองตอความเสีย่ งนัน้ แตกตางกันไป เชน ถาเราคิดวารูเรือ่ ง
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ความเสีย่ งหนึง่ เปนอยางดีเพราะเผชิญกับความเสีย่ งนัน้ บอย เราก็มักจะคาดคะเนความเสี่ยงนัน้
ต่ํากวาความเปนจริง หรือถาเราไมมีความเกี่ยวของกับความเสีย่ งนั้น เราก็จะคาดคะเนโอกาสทีจ่ ะ
เกิดความเสี่ยงต่ํา หรือถาบางคนเชื่อวาเมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้นแลวครัง้ หนึ่ง จะใชเวลาอีกนานทีจ่ ะ
เกิดความเสี่ยงครั้งตอไป หรือคนที่ประเมินความเสี่ยงในระดับสูงก็จะตอบสนองหรือเตรียมตัวที่จะ
เผชิญกับความเสี่ยงมากกวาคนที่ประเมินต่ํานัน่ เอง ดังนั้นการรับรูความเสี่ยงของบุคคลจึงมีความ
แตกตางกันออกไป
การประเมินความเสีย่ งที่เกีย่ วของกับภาวะโลกรอนของแตละบุคคลจึงมีความแตกตาง
ดวยเชนกัน จากการสํารวจเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยงของชาวอเมริกันเรื่องภาวะโลกรอนในชวง
เดือนพฤศจิกายน 2002 ถึง กุมภาพันธ 2003 (Leiserowitz, 2003) พบวาชาวอเมริกันยอมรับวา
โลกรอนเปนเรือ่ งจริง ตระหนักวาเปนปญหาสําคัญ แตคิดวาเปนความเสี่ยงที่ไมรุนแรงนัก นั่นเปน
เพราะพวกเขาคิดวาโลกรอนกอใหเกิดผลกระทบกับคนและสถานทีท่ ี่อยูหางไกล
หรือเปน
เหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ชาวอเมริกนั มีการรับรูแตกตางกัน บางพวกรับรูความ
เสี่ยงสูงก็คิดเห็นวาเปนเรื่องทีน่ ากลัวและแยมากเรียกวาเปนพวกตื่นตูม (Alarmist) สวนอีกพวก
หนึง่ กลับกันคือไมเชื่อ ไมยอมรับวามีปญหานี้เกิดขึ้น คิดวาเปนเรื่องธรรมชาติ จากงานวิจัยนี้เรา
สังเกตไดวา คนเรานัน้ มีการรับรูที่แตกตางกันแมจะเปนชาวอเมริกันเหมือนกันแตมีความคิดเห็น
ความเขาใจเรื่องภาวะโลกรอนตางกัน นั่นเปนเพราะการรับรูเปนกระบวนการหนึง่ ที่เกี่ยวของการ
เลือก การตีความขาวสารและการนําไปใชในแตละบุคคล ทั้งนี้บุคคลสองคนอาจเปดรับขาวสาร
จากสื่อสิ่งพิมพเดียวกัน แตมีพฤติกรรมในการตอบสนองที่แตกตางกันได เพราะแตละบุคคลมี
กระบวนการทางดานบริบททางสังคมที่แตกตางกัน อีกทัง้ ความแตกตางในเรื่องของการรับรูไมได
ขึ้นอยูกับลักษณะของสิ่งเราที่มาในรูปแบบขาวสารเทานั้น แตขึ้นอยูกับความสัมพันธกับสิง่ เรา
ภายนอกกับสิง่ แวดลอมตางๆรอบตัว รวมถึงเงื่อนไขในแตละบุคคลอีกดวย ไมวาจะเปนสภาพ
ครอบครัว รายไดที่ไดรับ สื่อองคประกอบประเภทอื่นๆ
เมื่อประชาชนทั่วโลกรับรูเกีย่ วกับเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกรอนผานการ
เปดรับสื่อ เชน ประชาชนทราบวาขณะนี้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น และนักวิทยาศาสตร ตางก็แสดง
ความเปนหวงในความเปนไปของโลกและสิ่งมีชีวิตบนโลก
ซึง่ จะไดรับผลกระทบจากวิกฤตินี้
ประชาชนก็จะนําไปคิดและตีความในสารที่ตนรับรูมา
และประเมินสิง่ เหลานั้นตามความเชื่อ
ทัศนคติ หรือประสบการณของพวกเขา จากนั้นบางคนก็อาจจะมีการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหมี
ความรูเทาทันเหตุการณหรือตอบสนองความตองการตางๆ ในภาวะที่เกิดความเสี่ยงขึ้นจึงมีการ
พึ่งพากันระหวางประชาชนและสื่อ ทัง้ นี้เพื่อนําไปสูการตัดสินใจในภาวะเสี่ยงตอไป
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3. การตัดสินใจในภาวะเสีย่ งซึ่งนําไปสูก ารเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
3.1 การตัดสินใจ (Decision Making)
การตัดสินใจเปนสิ่งที่มนุษยกระทําอยูทกุ วัน วันละหลายครั้ง ซึง่ เราอาจมองขามไปวานั่น
คือการตัดสินใจ เชน ตัดสินใจวาจะเปดรับขาวสารจากหนังสือพิมพเลมใด หรือตัดสินใจวาจะ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของเพือ่ นหรือไม เปนตน เรื่องที่ตองตัดสินใจนั้นจะมีความซับซอน และมี
ความสําคัญตางกันออกไป การตัดสินใจในการกระทําบางอยางสามารถตัดสินใจไดทันทีโดยไม
ตองใชขอมูลมากนัก
ในทางกลับกันบางอยางอาจจะตองใชเวลานานเพราะตองการขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ หรือมีตัวเลือกมากพอที่จะนําไปใชตัดสินใจ ทัง้ นี้เพื่อใหผลการตัดสินใจนัน้
เหมาะสมและดีที่สุด
สรุปไดวาการตัดสินใจ (Decision Making) คือ กระบวนการทางเลือกระหวางทางเลือก
ตางๆซึ่งเปนทางเลือกที่คิดวาผลจะออกมาดีที่สุด เหมาะสมที่สุด และพยายามที่จะสรางความ
เสียใจใหกับตนเองใหนอยทีส่ ุดเทาที่จะนอยได
Herbert A. Simon (1960 อางถึงใน วุฒิชยั จํานงค, 2523: 3) ใหความเห็นวามีสิ่งสําคัญ
ของการตัดสินใจอยู 3 ประการ คือ ประการแรกคือ เปนกิจกรรมทางดานเชาวปญญา
(intelligence activity) หมายถึง การสืบเสาะขาวสารสภาพการทางสิง่ แวดลอมสําหรับนํามาใชใน
การตัดสินใจ ประการที่ 2 เปนกิจกรรมคัดเลือก (design activity) หมายถึง การเลือกทางเลือกอัน
เหมาะสมที่สดุ ที่จะนําไปปฏิบัติจริง
และประการสุดทายคือปฏิบัติการตามทางเลือกทีเ่ ลือกไว
ดังนัน้ หลักการตัดสินใจนั้นมิไดสิ้นสุดที่การเลือกแตสิ้นสุดที่การปฏิบตั ิ (Newman, Summer และ
Kirby, 1972 อางถึงใน วุฒชิ ัย จํานงค, 2523)
ตามทัศนะของวุฒิชยั จํานง, 2523 แบงขั้นตอนการตัดสินใจ (Decision Stages) ไดเปน
6 ขั้นตอนดังนี้
1. การแยกแยะตัวปญหา (Problem Identification) คือ การทําความเขาใจกับตัวปญหา
ที่แทจริง เพราะการทราบปญหาที่แนนอนนัน้ จะทําใหแกปญหาไดงา ยมากขึ้น เชน ทราบวา
ปญหาคือโลกมีอุณหภูมิสูงขึน้ สาเหตุสวนใหญมาจากการกิจกรรมของมนุษย การแกไขตอไปนั้น
ก็จะมุง ไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีก่ อ ใหเกิดภาวะโลกรอน
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2. การหาขาวสารที่เกี่ยวของกับตัวปญหานัน้ (Information Search) คือ การเสาะหาสิ่งที่
เปนสาเหตุหรือสิ่งที่กอใหเกิดปญหานัน้ ซึ่งอาจจะไมใชสาเหตุโดยตรง มีเพียงพอที่จะใชในการ
แกปญหานั้น ซึ่งการแสวงหาขาวสารในปจจุบันนั้นสามารถคนหาไดงา ยและรวดเร็ว
เมื่อประชาชนทราบวาอาจจะเกิดความเสีย่ ง พวกเขาจะเสาะหาขอมูลเพื่อปองกันการ
คุกคามและรับมือกับเหตุการณที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอพวกเขา (Lindell และคณะ,
2004) การหาขอมูลจึงแบงออกเปน 2 ประเภทตามความเอาจริงเอาจังของผูสืบเสาะขอมูล คือ
กระตือรือรน (active) และ ไมกระตือรือรน (passive) การคนหาขอมูลแบบ active นั้นจะมี
แรงจูงใจมากกวา เชน การหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต หรือไปหองสมุดเพื่อหาสิ่งตีพิมพหรือหนังสือ
ที่เกีย่ วของกับเรื่องนัน้ ตางจากการหาขอมูลแบบ passive เชน การอานขาวในหนังสือพิมพหรือ
การหมุนคลื่นฟงขาวจากวิทยุในชวงเย็นซึง่ ทําเปนประจําอยูแลว (McGuire, 1974,อางถึงใน
Kahlor et al.,2006: 168) จากงานวิจยั ของ Leeann Kahlor, Sharon Dunwoody, Robert J.
Griffin และ Kurt Neuwirth เรื่องการเสาะหาและการจัดการขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงสวนบุคคล
พบวาการขาดแคลนขอมูลนัน้ มีผลดีตอการเสาะหาขอมูลอยางกระตือรือรนมากขึ้น กลาวคือเมือ่
บุคคลรูสึกวาตนอยูในภาวะเสี่ยงและมีขอมูลที่ชวยในการจัดการความเสี่ยงไมเพียงพอ จะทําให
บุคคลนั้นมีความกระตือรือรนที่จะแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม แตบุคคลที่คดิ วาตนมีขอมูลมากพอก็จะ
ขาดความกระตือรือรนที่จะหาขอมูลเพิ่มเติมนั่นเอง
สําหรับชองทางในการเสาะหาขอมูลนัน้ มีหลายชองทางดวยกัน
ไมวาจะเปนสื่อ
หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต แมกระทัง่ ครอบครัว เพื่อนฝูง และผูเ ชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ (Gantz,
Fitzmaurice, และ Fink, 1991) อยางไรก็ตามงานวิจยั ของ Lindell และคณะ (2004) พบวา
ประชาชนมักขาดขอมูลที่จาํ เปนในการตัดสินใจอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับการจัดการความเสีย่ ง พวก
เขายังคงลมเหลวในการคนหา แมวา ขอมูลนั้นจะสามารถหาไดอยางรวดเร็ว
3. การประเมินคาขาวสาร (Evaluation of Information) คือ การประเมินวาขาวสารที่ไดรับ
มานัน้ ถูกตอง เหมาะสมทีจ่ ะนําไปวิเคราะหปญหาไดหรือไม และอาจจะมีการหาเพิ่มเติมหรือตัด
ขาวสารบางอยางที่คิดวาไมเกี่ยวของออกไป
ประชาชนจะประเมินคาขาวสารอยางรอบคอบมากขึ้นเมื่อขอมูลที่ไดรับนั้นมีความขัดแยง
กัน และพวกเขาอาจจะหาขอมูลใหมอีกครั้ง นอกจากนีม้ ีความเปนไปไดสูงที่ประชาชนจะหาขอมูล
ใหมถา หากขอมูลนั้นขัดแยงกับความรูเดิมหรือความเชื่อเดิมของพวกเขา
4. การกําหนดทางเลือก (Listing of Alternatives) คือ การกําหนดทางเลือกหลายๆทาง
เพื่อครอบคลุมการแกปญหาหลายๆวิธี อยางไรก็ตามการกําหนดทางเลือกนัน้ ขึ้นอยูกับขาวสารที่
ไดรับมาวาถูกตองและสมบูรณหรือไมสําหรับปญหานัน้ ๆ
ทางเลือกทุกทางนั้นอาจจะชวย
แกปญหาได เพียงแตมีประสิทธิภาพตางกัน
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5. การเลือกทางเลือก (Selection of Alternative) คือ การเลือกทางเลือกที่คิดวาสามารถ
แกปญหานั้นไดดีหรือเหมาะสมที่สุดจากทางเลือกที่กาํ หนดไวแลว
6. การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implementation of Decision) คือ การทําตามผลของ
การตัดสินใจหรือทางเลือกนัน้
จะทราบวาการตัดสินใจนัน้ ถูกตองหรือไมขึ้นอยูก ับผลของการ
แกปญหาวาเปนอยางไร
การตัดสินใจในการเผชิญกับความเสีย่ ง
การตัดสินใจของแตละบุคคลในการเผชิญกับความเสี่ยงมีความแตกตางกัน ดังที่ Lindell
และคณะ (2004) กลาวในงานวิจัยดานการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการสื่อสารความเสี่ยงขอหนึง่ วา
วิธีการตัดสินใจของประชาชนขึ้นอยูก ับลักษณะของปญหาที่ตัดสินใจ สิ่งแวดลอมในการตัดสินใจ
และผูตัดสินใจ
ดังนัน้ การสื่อสารในภาวะเสี่ยงทีต่ องการใหประชาชนตัดสินใจไปในแนวทาง
เดียวกันทัง้ หมดเปนไปไดยาก สื่อจึงตองพยายามเปนแหลงขอมูลทีด่ ีที่ประชาชนจะสามารถเลือก
ขอมูลมาประกอบการตัดสินใจ
3.2 ความสัมพันธของทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude- Behavior Theory)
ทัศนคติ (Attitude) คือ ความโนมเอียงทีเ่ กิดจากการเรียนรูซงึ่ สงผลใหเกิดพฤติกรรม
ตอบสนองในลักษณะทีช่ อบหรือไมชอบตอสิ่งใดสิ่งหนึง่ นับไดวา เปนการประเมินผลที่บุคคลมีตอ
ตนเองผูอนื่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึง่
โดยทัว่ ไปแลวนักวิชาการเชือ่ วาทัศนคติของเราประกอบขึ้นจาก 3 สวน คือ
1. องคประกอบทางปญญา (cognitive component) คือ ความคิด ความเชื่อ ทีม่ ีตอ สิ่ง
ที่เราประเมิน (attitude object) เมื่อเรามีทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรามักจะมีความเชื่อเกีย่ วกับ
สิ่งนัน้ อยูดวย เชน เรามีทัศนคติที่ไมดีตอรถยนตรุนหนึ่งเพราะเราเชื่อวาไมไดออกแบบโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยเพียงพอ
2. องคประกอบทางอารมณ (affective component) คือ ความรูสึกที่เรามีตอสิง่ ทีเ่ รา
ประเมิน ทัศนคติมักมีสว นเกี่ยวของกับความรูสึกดวย เชน รูสึกเกลียด ชอบ หรือเมื่อเรารูสึกเบื่อ
สิ่งที่เราเบื่อนัน้ จะเราความรูสึกดานลบในตัวเราดวย องคประกอบทางอารมณนี้จะมีทั้งทิศทาง
และความเขมขน เชน เราอาจจะรักมาก หรือไมคอยชอบ เปนตน
3. องคประกอบทางพฤติกรรม (behavior component) คือ แนวโนมของพฤติกรรมที่เรา
มีตอสิ่งที่เราประเมิน เชน เรามีแนวโนมจะเดินหนีคนที่เราไมชอบ หรือเรามีแนวโนมจะเปดดู
รายการขาวที่เราชอบ
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พฤติกรรม (Behavior) คือ การกระทําทุกอยางของมนุษยไมวาจะเปนการกระทําที่
สังเกตเห็น หรือพฤติกรรมภายนอก เชน การพูด การเดิน การกระพริบตา หรือการกระทําทีไ่ ม
สามารถสังเกตเห็น หรือพฤติกรรมภายใน เชน การรูสึก การคิด และการตัดสินใจ ทั้งนี้พฤติกรรม
ทั้งสองแบบมีความสัมพันธกันอยางใกลชดิ
โดยพฤติกรรมภายในจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรม
ภายนอก (กษมา ศิริกุล; 2548: 15)
ทัศนคติและพฤติกรรมนั้นเปนเรื่องที่นกั วิจยั ไดศึกษากันอยางกวางขวางในดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ ในทางนิเทศศาสตรกเ็ ชนเดียวกัน เชื่อ
วาการสื่อสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมมีความสัมพันธกัน จึงเกิดแนวคิดลําดับขัน้ ของผลกระทบ
ทางการสื่อสารขึ้น
Rogers (1973 อางถึงใน สมบูรณ ศรีวัฒนตระกูล, 2540: 17-18) ไดแบงแนวคิดลําดับขั้น
ของผลกระทบทางการสื่อสาร (Hierarchy of Effect) ออกเปน 3 ประการ
1. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูของผูรับสาร (Knowledge/ Cognitive=K)
2. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูรับสาร (Attitude/ Affective=A)
3. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของผูรับสาร (Performance/ Conative=P)
การเปลี่ยนแปลงทัง้ 3 ประการนี้จะเกิดขึน้ ในลักษณะตอเนื่องตามลําดับขั้น ซึง่ แตเดิมมี
ความเชื่อวา เมื่อผูรับสารไดรับขาวสารก็จะเกิดความรูเกี่ยวกับเรื่องนัน้ และจะมีผลใหเกิดทัศนคติ
ตอเรื่องนั้นตามมา และทายที่สุดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องนัน้ แตตอมามีแนวคิด
แตกตางออกมา ไมวาจะเปนแนวคิดที่วา ตองใหปฏิบตั ิกอนแลวทัศนคติจะเปลี่ยนตามมาดวยการ
แสวงหาความรูเอง แตบางกระแสก็มีความคิดวาตองเปลี่ยนทัศนคติกอน แลวใหความรูก็จะ
สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไดในที่สุด
ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับความเสี่ยง
เนื่องจากทัศนคติและพฤติกรรมมีความสัมพันธกนั
เมือ่ สื่อตองการใหประชาชน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจึงอาจจะตองปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนใหมี
ความตระหนักในปญหาโลกรอนกอน อยางไรก็ตามสือ่ อาจจะเปลี่ยนทัศนคติไดคือทําใหเกิดความ
ตระหนัก แตไมสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไดเพราะอาจจะมีอุปสรรคบางอยาง ดังตัวอยางจาก
งานวิจยั ของกษมา ศิริกลุ
(2548) ซึ่งไดศึกษาเรื่องผลของการนําเสนอขาวความเสีย่ งที่มี
องคประกอบดานความรุนแรงและโอกาสที่จะประสบกับความเสี่ยงตอการตัดสินใจของประชาชน
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พบวาประชาชนสวนใหญเพิม่ ความระมัดระวังมากขึน้ ทีจ่ ะตองเผชิญกับความเสีย่ ง แตดวยความ
จําเปนบางอยางจึงตองตัดสินใจที่จะเผชิญความเสี่ยงนั้นตอไป
สอดคลองกับขอสรุปหนึง่ ของ
งานวิจยั เกีย่ วกับทัศนคติและพฤติกรรมของ Lindell และคณะ (2004) วาแนวโนมพฤติกรรมของ
ประชาชนที่จะเกิดขึ้นอาจจะต่ําลง เมือ่ สิ่งนัน้ ขัดกับความสะดวกสบายของพวกเขา ดังนั้น
ประชาชนอาจเลือกที่จะอยูในความเสี่ยงตอไป แมวาจะทราบแลวก็ตามวาตนอาจไดรับอันตราย
หรือความเสียหายจากความเสี่ยงนัน้ ๆ
หรือเลือกที่จะปฏิบัตติ นเชนเดิมแมวาจะตองเสี่ยงตอ
อันตราย เมื่อทราบวาหากตองการลดความเสี่ยงแลวขัดตอความสะดวกสบายของตน เชนเดียวกัน
กับความเสี่ยงจากภาวะโลกรอนที่ประชาชนอาจทราบวาการลดปริมาณการใชถุงพลาสติกจะชวย
ลดภาวะโลกรอนไดแตไมปฏิบัติตาม เนือ่ งจากคิดวาการใชถุงพลาสติกนั้นกอใหเกิดความสะดวก
ในการซื้อสินคามากกวาการพกพาถุงกระดาษหรือถุงผา เปนตน
4. การสื่อสารความเสี่ยงของสื่อมวลชน
สื่อมวลชนเปนเครื่องมือที่สาํ คัญชิ้นหนึง่
ซึ่งมีหนาที่ในการสื่อสารความเสีย่ งโดยการ
ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและเสนอมาตรการปองกันหรือจัดการกับความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ใหประชาชนรับรูและทราบวิธีที่จะปฏิบัติตวั เมื่อตองเผชิญกับความเสีย่ ง
4.1 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
การจัดการความเสี่ยง หรือ การบริหารความเสีย่ ง คือ กระบวนการในการระบุ วิเคราะห
ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดความเสียหายจากความเสีย่ งมากที่สุด อัน
เนื่องมาจากภัยที่ตองเผชิญในชวงเวลาใดเวลาหนึง่ หรือเรียกวา อุบัติภัย (Accident)
องคประกอบของการจัดการความเสี่ยงไดแก
1.การระบุชวี้ ากําลังมีภัย เปนการระบุชวี้ ามีภัยอะไรบางที่มาเผชิญอยู และอยูในลักษณะ
ใดหรือขอบเขตเปนอยางไร นับเปนขั้นตอนแรกของการบริหารความเสี่ยง
2.การประเมินผลกระทบของภัยและความนาจะเปนของเหตุการณ เปนการประเมินผล
กระทบของภัยที่จะเกิดขึ้นซึง่ อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา
การประเมินความเสี่ยง
(Risk
Assessment) ที่จะตองเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยแตละชนิดไดอยางเหมาะสมมากทีส่ ุด
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การประเมินความเสีย่ งนัน้ แบงออกเปน 4 ขั้นตอนดวยกัน ดังนี้
2.1 การระบุอนั ตราย (Hazard identification) เปนการระบุวาอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นมีอะไรบาง เกิดขึ้นที่ไหน อยางไร โดยมีการทบทวนจากขอมูลทางวิทยาศาสตร
หรือการศึกษางานวิจยั ตางๆ
2.2 การแสดงลักษณะอันตราย (Hazard characterization) เปนการประเมินเชิง
คุณภาพและปริมาณถึงผลเสียที่จะเกิดขึน้
2.3 การประเมินการไดรับสัมผัส (Exposure assessment) เปนการประมวล
ขอมูลในสวนที่เกีย่ วของกับอันตราย กลุมประชากรเปาหมาย เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางปริมาณการรับสัมผัสกับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น
2.4 การแสดงลักษณะความเสี่ยง (Risk characterization) เปนการประมาณเชิง
คุณภาพและ/หรือ เชิงปริมาณ ถึงโอกาสของผลกระทบที่จะเกิดตอชีวิตและทรัพยสนิ
รวมทัง้ ความไมแนนอนอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น
3.การจัดทํามาตรการตอบโตความเสี่ยงจากภัย การจัดทํามาตรการตอบโตความเสี่ยง
เปนมาตรการที่จัดเรียงลําดับความสําคัญแลวในการประเมินผลกระทบของภัย
การจัดการความเสี่ยงสําหรับภาวะโลกรอนนัน้ เริ่มมีมากขึ้นในดานการจัดทํามาตรการเพื่อ
ปองกันความเสี่ยง เชน การรณรงคใหใชพลังงานอยางประหยัด ลดการใชพลาสติก ลดขยะซึง่
กอใหเกิดกาซเรือนกระจก สนับสนุนสินคาที่อนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งเหลานี้เปนเพียง
โครงการเล็กๆที่ใหประชาชนมีสวนรวม
แตในวงกวางออกไปนั้นจะมีองคกรที่มีการรวมมือกัน
ระหวางประเทศเพื่อลดปญหาโลกรอน เชน คณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ หรือ ไอพีซีซี (Intergovernment Panel on Climate Change, IPCC) หรือ การ
ทําพิธีสารเกียวโตซึ่งเปนขอตกลงรวมกันระหวางนานาประเทศที่จะชวยลดการปลอยกาซเรือน
กระจก
4.2 การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)
สื่อมวลชนมีหนาที่ในการเสนอเรื่องราวตางๆของเหตุการณและผลักดันใหเกิดความ
เคลื่อนไหวทางสังคม (Mobilization) โดยเฉพาะในภาวะเสี่ยงสื่อมวลชนตองทําหนาที่สื่อสาร คือ
กระจายขาวสารและสิ่งทีเ่ ปนประโยชนตอบุคคลที่อยูในภาวะเสี่ยงใหรบั รูขาวสารทีถ่ กู ตองและ
ทันทวงที
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หลักการสื่อสารในภาวะเสีย่ งไดรับการศึกษาอยางจริงจังในสหรัฐอเมริกา เมื่อราวๆปลาย
ทศวรรษ 1980 อันเปนชวงที่ทวั่ โลกกําลังเผชิญกับภัยหายนะครั้งใหญๆมากมาย เชน การระเบิด
ของโรงงานไฟฟานิวเคลียรเชอรโนบิลล สหภาพโซเวียต การแพรกระจายของสารเคมีเปนพิษจาก
การระเบิดของโรงงานเคมีทเี่ มืองโบปาล ประเทศอินเดีย เปนตน (อางถึงใน วิลาสีนี พิพิกุล, 2537:
28)
Covello (1988 อางถึงใน วิลาสินี พิพธิ กุล, 2537: 28) จากมหาวิทยาลัยโคลอมโบ ได
อธิบายความหมายของการสื่อสารในภาวะเสี่ยงวา หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง
กลุมที่สนใจหรือเกี่ยวของ ในประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย และพิษทางสิ่งแวดลอม จึง
เปนการมองการสื่อสารแบบกลุมและการสื่อสารระหวางบุคคลของผูที่มีความสนใจหรือตองตกอยู
ในสภาวการณเดียวกัน
นักวิชาการบางกลุม
ไดขยายความหมายของการสื่อสารความเสี่ยงกวางออกไปอีก
โดยรวมถึงการสื่อสารที่ผานสื่อมวลชนเพือ่ แจงหรือรายงานขาวแกสาธารณชน เกี่ยวกับเรื่องของ
ภัยธรรมชาติ อันตรายทางสิง่ แวดลอม และอื่นๆวาอยูในอันตรายระดับใด
การสื่อสารความเสี่ยงโดยสรุปจึงหมายถึง การถายทอดขอมูลระหวางกลุมที่สนใจหรือ
เกี่ยวของ เกี่ยวกับ 1. ระดับของความเสีย่ ง 2. ความสําคัญของความหมายในความเสี่ยงนัน้ ๆ และ
3. การตัดสินใจ การปฏิบัติ หรือการวางจุดประสงคของนโยบายที่จะจัดการหรือควบคุมความเสีย่ ง
ที่จะเกิดขึ้น (Covell, von Winterfeldt, และ Slovic, 1986: 171 อางใน Trumbo, 1998: 191)
ดวยเหตุนี้ การสื่อสารในภาวะความเสี่ยง โดยเฉพาะการสื่อสารผานสื่อมวลชน จึงนับวา
เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการภาวะวิกฤติ
เนื่องจากสื่อมวลชนเปนชองทางในการกระจาย
ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความเสี่ยงทีจ่ ะชวยใหประชาชนทัว่ ไปไดรับรูความเสีย่ ง (Perceptions of
Risk) ไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งจะชวยลดความสับสน ตื่นกลัว ความวิตกกังวลในหมู
ประชาชนลงไดในระดับหนึง่
และชวยใหสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ
(World Health Organization [WHO], 2002 อางถึงใน กษมา ศิริกุล, 2548)
ปญหาและขอจํากัดในการสือ่ สารความเสีย่ ง
การสื่อสารความเสี่ยงอาจมีขอบกพรองหรือมีอุปสรรคในหลายดาน
ดังตัวอยางจาก
งานวิจยั ของพารนี ปทมานนท (2544) ทีศ่ ึกษาเรื่องการเสนอขาวของหนังสือพิมพกับการรับรูและ
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ปฏิกิริยาตื่นตระหนกของผูรบั สารที่อยูในภาวะเสี่ยงกรณีโคบอลต 60 พบวาการนําเสนอขาวนั้นไม
เขาขายความจริงรอบดาน เพราะเนนที่ปญ
 หาผลกระทบและความรุนแรง ทําใหเห็นวาการสื่อสาร
ที่เนนไปที่ผลกระทบและความรุนแรงทําใหประชาชนตืน่ ตระหนกและขาดความรูจริงถึงเหตุการณ
และการปฏิบัติหรือการปองกันที่ถูกตอง จึงนับวาเปนขอบกพรองของการปฏิบัติหนาที่ของสือ่ ใน
การสื่อสารภาวะเสี่ยง
Covello (1988 อางถึงใน วิลาสินี พิพธิ กุล, 2537: 32-35) ไดเสนอขอจํากัดในการสื่อสาร
ความเสีย่ งแบงออกเปน 4 ลักษณะ และตางก็มีความเกีย่ วของกันดังนี้
1. ขอจํากัดของขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ใชอธิบายเรื่องความเสี่ยง
คือขอมูลมีความไมแนนอนและซับซอน อีกทัง้ ยังมีความขัดแยงกันระหวางมาตรฐานที่เปน
ของหนวยงานรัฐ เอกชน และกลุมพิทักษผลประโยชนของประชาชน ที่สาํ คัญคือ กระบวนการ
เผยแพรหรืออธิบายขอมูลเหลานี้
ยังเปนลักษณะที่เขาใจไดในกลุมนักวิทยาศาสตรเปนหลัก
(Conservation Foundation, 1985)
2. ขอจํากัดของการเปดเผย หรือเผยแพรขอมูลจากหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกีย่ วกับ
ความเสีย่ ง
หนวยงานของรัฐมักถูกมองวาขาดความนาเชื่อถือ เพราะเนนการสรางภาพลักษณของ
หนวยงานมากกวาจะเปดเผยหรืออธิบายขอเท็จจริง เพื่อใหสาธารณชนเขาใจและเตรียมตัวไดทัน
แตขณะเดียวกันสาธารณชนยังมองวา หนวยงานของรัฐและเอกชนเปนหนวยงานที่มีความรูมาก
ที่สุดในเรื่องความเสีย่ งทางสิ่งแวดลอม
มีหลายปจจัยที่ทาํ ใหหนวยงานรัฐและเอกชนขาดความนาเชื่อถือ เชน แหลงบริการขอมูล
ไมเพียงพอ ไมสามารถตอบสนองความตองการของสาธารณชนไดทันทวงที หรือขาดทักษะในการ
สื่อสารกับประชาชน เชน เจาหนาทีม่ ักจะใชภาษาเทคนิคหรือการอธิบายแบบซับซอน หรือ
หนวยงานไมเอาใจใสตอการรับรูปญหาและความวิตกกังวลของประชาชน เปนตน ดังนั้น
สํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอม (the Environmental Protection Agency- EPA) ของ
สหรัฐอเมริกา ไดจัดทําหลักขอแนะนําในการสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพออกมา
เผยแพร ประกอบดวยหลักสัน้ ๆ 7 ขอ คือ
1. ดึงความสนใจประชาชนเขามามีสวนรวมรับรูในกระบวนการทํางาน
2. วางแผนอยางรอบคอบ และมีการประเมินผลการดําเนินทุกระยะ
3. เปดรับฟงเสียงสะทอนจากประชาชน
4. ตองซื่อสัตย ตรงไปตรงมา และเปดเผย
5. มีการประสานงานและใหความรวมมือกับแหลงขอมูลอืน่ ๆที่เชื่อถือได
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6. ตอบสนองความตองการขอมูลสื่อมวลชน
7. พูดดวยภาษาที่ชัดเจนเขาใจงาย
3. ขอจํากัดในเรือ่ งการรายงานขาวของสื่อมวลชน
มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้วา
การเสนอขาวความเสี่ยงและภัยพิบัตขิ องสื่อมวลชน ยังมี
บางสวนที่ขาดความถูกถวนสมบูรณ เชน เลือกเพียงบางแงมุมมานําเสนอ มักเกี่ยวกับความ
ขัดแยง ความสูญเสีย และเรื่องเราอารมณ
เนื่องจากสื่อมวลชนมีขอจํากัด อันไดแก (Friedman, 1981; Nelkin, 1989) คือ สื่อมวลชน
ถูกบีบรัดดวยเวลาในการหาและการตรวจสอบขอมูล ถูกจํากัดพื้นที่ในการนําเสนอ ความแตกตาง
ของทัศนคติของนักวิทยาศาสตรและสื่อมวลชน การใชแหลงขาวที่ตดิ ตอไดงายและมีความยินดีที่
จะพูด
และสื่อมวลชนสวนใหญขาดความรูทางวิทยาศาสตรจึงไมสามารถสื่อสารทั้งกับ
นักวิทยาศาสตรซึ่งเปนแหลงขาวและกับประชาชนไดดวยความเขาใจดีพอ
4. ขอจํากัดของสาธารณชนในการตีความขอมูลที่รับรู
งานวิจยั ดานการสื่อสารในภาวะเสีย่ งบางชิ้น ไดใหความสนใจในเรื่องของทัศนคติและ
ความเชื่อของผูรับสาร โดยระบุถึงเงื่อนไขบางประการที่ทาํ ใหเกิดขอจํากัดในการตีความ เชน
ประสบการณในเรื่องของความเสี่ยง การรับรูหรือประเมินระดับของความเสี่ยงดวยตนเอง ซึ่งพบวา
แตละบุคคลและแตละกลุมตางก็ยอมรับในเรื่องของระดับที่เห็นวาเสีย่ งที่ตางกันไป
(Covello,
1987; Fischhoff, 1995) ขึ้นอยูก ับความรูสึกวาตนเองสามารถจัดการหรือควบคุมความเสีย่ งได
เพียงไร และการคาดการณหรือประเมินผลกระทบที่เกิดจากความเสีย่ ง ตลอดจนความเชื่อมัน่ หรือ
ถือในคานิยมและแนวคิดทางสังคมบางประการ ทีท่ าํ ใหเกิดการตอตานขอมูล ความไมใสใจในการ
เปดรับขอมูล และการขาดความเขาใจในขอมูลทางวิทยาศาสตร
4.3 ประสิทธิภาพในการสือ่ สารความเสี่ยง
การสื่อสารความเสี่ยงโดยทัว่ ไปแลวควรจะมุงประเด็นไปที่ ตัวความเสี่ยง ปจจัยที่
เกี่ยวของกับความเสีย่ ง การรับรูความเสี่ยง การอธิบายวิธีการประเมินความเสี่ยง และการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการความเสี่ยง
อยางไรก็ตามการสื่อสารที่จะมีประสิทธิภาพคือทําใหผูรบั สารเขาใจในสิ่งที่ตองการจะสื่อ
และตอบสนองตามวัตถุประสงค ตัวสารจึงมีความสําคัญที่จะทําใหผูรับสารมีความคิดคลอยตาม
หรือยอมกระทําตามดวยเชนกัน นัน่ อาจจะตองใหหลักจิตวิทยาในการสื่อสาร เราเรียกการสื่อสาร
เชนนั้นวาเปนการสื่อสารเพือ่ โนมนาวใจ
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4.3.1 การสื่อสารโนมนาวใจ (Persuasive Communication)
การสื่อสารโนมนาวใจ หมายถึง การสื่อสารเพื่อการจูงใจ ชี้แนะ และชักชวนใหบุคคลทํา
ตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีวตั ถุประสงคเพือ่ เปนแนวทางในการพยายามทําความเขาใจและผลักดัน
พฤติกรรมของผูอื่นใหปฏิบัตติ ามหรือมีปฏิกิริยาตามที่ตอ งการ โดยอาศัยกระบวนการสื่อสารเปน
เครื่องมือในการโนมนาวใจ โดยมุงเปาหมายไปที่ผูรับสาร สถานการณ ขาวสารและชองทางในการ
รับสาร (วาสนา จันทรสวาง, ทัศนีย อินทรสุขศรี; 2532: 58)
ลักษณะการโนมนาวใจสรุปไดดังนี้ คือ
1. ผูโนมนาวมีความตั้งใจที่จะมีอิทธิพลบางประการเหนือผูถ ูกโนมนาวใจ
2. ผูถูกโนมนาวใจจะมีทางเลือกมากกวาหนึง่ และผูโ นมนาวใจจะพยายามชักจูงผูถกู
โนมนาวใจใหยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ
3. สิ่งที่ผูโนมนาวใจตองการคือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือการสราง การดํารงไวซึ่ง
ความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม และความเชื่อของผูถ ูกโนมนาวจิตใจ ซึ่งจะมีผลตอ อารมณ
พฤติกรรม เปนตน (สมบูรณ ศรีวัฒนะตระกูล, 2540: 25)
การโนมนาวใจมีองคประกอบพื้นฐานดังตอไปนี้
1. เมื่อมองจากภายนอกของผูรบั สาร องคประกอบในการโนมนาวใจมี 4 ประการ
1.1 ความแตกตางภายในผูสง สาร ผูสงสารแตละคนมีปจจัยแตกตางกัน ซึง่ ทําให
มีพลังในการโนมนาวใจไมเหมือนกัน อาทิ ความนาเชื่อถือ บทบาททางสังคม สัมพันธภาพกับ
ผูรับสาร และลักษณะทางประชากรอื่นๆ เชน อายุ เพศ อาชีพ
1.2 ความแตกตางภายในสาร สารแตละชิ้นจะมีพลังในการโนมนาวใจแตกตาง
กัน การพูดหรือการเขียน มีความความสามารถในการโนมนาวใจไมเหมือนกัน ความแตกตางใน
หัวขอเนื้อหาของสาร ลักษณะของการโนมนาวใจที่ใช การจัดเรียบเรียงสาร ขอโตแยงภาษา
ตลอดจนลักษณะของทวงทํานองลีลา
1.3 ความแตกตางของสื่อ พลังในการโนมนาวใจของสารจะแตกตางกัน เมื่อเปน
การสื่อสารระหวางบุคคลเปรียบเทียบกับการสื่อสารโดยผานสื่อ เชน วิทยุ โทรทัศน เปนตน
1.4 ความแตกตางภายในสภาพการณ สภาพการณที่มีบคุ คลหนึ่งบุคคลใดหรือ
ขาดบุคคลหนึง่ บุคคลใด เชน การโนมนาวใจใหบริจาคเงิน โดยมีสื่อมวลชนคอยถายภาพรายลอม
อาจจะเปนตัวเราบวกในการโนมนาวใจก็เปนได
2. สําหรับตัวผูรบั สารเอง การที่ผูรับสารคนหนึง่ จะมีความละเอียดออน (Susceptible) ตอ
การถูกโนมนาวเพียงใด อาจพิจารณาไดจาก
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2.1 ลักษณะของประชากร ไดแก เพศ อายุ เชื้อชาติ การศึกษา อาชีพ
2.2 ทรรศนะและทัศคติ
2.3 ความรู ซึ่งผูรับสารมีเกี่ยวกับสารนั้นๆ
2.4 ลักษณะดานอารมณ
2.5 ความสําคัญที่ผูรับสารใหแกหวั ขอหนึง่ ๆ
2.6 วิธกี ารที่ผรู ับสารรับรูสภาพการณหนึ่งๆ
การโนมนาวใจอาจจะมีขอจํากัดบางประการ (วาสนา จันทรสวาง, ทัศนีย อินทรสุขศรี;
2532: 58) ไดแก
1. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม อาจใชเวลานานกวาจะมองเห็น
2. การโนมนาวใจขึ้นอยูกับทักษะของผูสง สาร
3. การโนมนาวใจตองมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
4. การมีชองวางระหวางทักษะของผูสงสาร และความสามารถในการตอบสนองของผูรับ
สาร เชน อยากซื้อของแตไมมีเงิน
สภาพการณ (Situation or Setting) ที่ใชโนมนาวใจผูรับสารตามที่จอรช แคมเบล (อางถึง
ใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2541) ไดแบงไว 7 ประการมีดังนี้
1. ความเปนไปได (Probability) ไดมาจากการเห็นหลักฐานซึ่งจะนําไปสูค วามเชื่อ ความ
เชื่อเมื่อมีมากๆเขาจนกลายเปนความเชื่อที่มีมากที่สุด จะกลายเปนความแนนอน
2. ความเหมือนจริง (Plausibility) แตกตางจากอันแรกคืออันนี้มีผลตอผูฟงโดยไมตองมี
ความนาจะเปนหรือศรัทธาเปนพืน้ ฐาน
พูดงายๆคือความนาจะเปนมีหลักฐานขอพิสจู นเปน
พื้นฐาน แตความเหมือนจริงนี้ไมมหี ลักฐานยืนยัน เชน เลานิทานหรือกวีอาจจะเขียนหรือเลาเรื่อง
ใหเหมือนจริง ความเหมือนจริงนี้เราอารมณได
3. ความสําคัญ (Importance) ไมวาเราจะผนวกความสําคัญใหกับสิ่งใด สิ่งนัน้ ก็จะดึงดูด
ความสนใจเราอารมณไดทนั ที
4. ความใกลของเวลา (Proximity of Time) เชน ทุกคนทราบวาเหตุการณที่เศรานัน้ ถามัน
เกิดในเวลาไมนานมานี้จะเกิดผลอยางใหญหลวงแกผูเกี่ยวของ เพราะฉะนัน้ นักประวัติศาสตร
อาจจะเขียนราวกับวาเหตุการณกําลังเกิดขึ้น
5. ความใกลของสถานที่ (Local Connexion) เชน สิง่ ทีเ่ กิดขึ้นในประเทศของเราในเขต
เพื่อนบานใกลเรือนเคียง ยอมดึงดูดความสนใจเราไดมากกวาสิ่งที่เกิดในทวีปที่อยูหา งไกลออกไป
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6. ความใกลชิดระหวางบุคคล (Relation to the Persons Concerned) สิ่งใดที่เกิดขึ้นกับ
พอแม พี่นอง สามีภรรยา บุตรธิดา ยอมเปนที่สนใจแกเรามากกวาสิ่งที่เกิดแกบุคคลอื่นซึ่งเราไม
รูจักหรือมีความสนิทสนมดวย
7. ความสนใจ (Interest) ซึ่งเกิดขึ้นไดเมื่อผูพดู อยูตอหนาเรา เราเห็น เราไดยิน ทัง้ ถอยคํา
หนาตา และทาทาง ทําใหการพูดของเราเราความรูสกึ ได เขาสามารถถายทอดความรูสึกของเขา
มาสูเราได ไมมีเวลาที่ผฟู งเหมอลอย
การใชสภาพการณในการนําเสนอเรื่องผลกระทบของภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นแลวหรือที่
กําลังจะเกิดขึน้ นัน้ มีความแตกตางกันในสถาพการณขางตน ก็ยอมมีผลตอการรับรูของผูรับสาร
เชน ในแงของความใกลของเวลา ขอความที่กลาววา “อีก 10 ปนา้ํ จะทวมโลก” นาจะโนมนาวใจให
ผูรับสารสนใจมากกวา “อีก 500 ปน้ําจะทวมโลก” เปนตน
นอกจากการใชสภาพการณในการโนมนาวใจแลว กลยุทธของสาร (Message Strategy)
เปนสิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่งในกระบวนการโนมนาวใจ ในที่นี้จะกลาวถึงการใชความกลัวในการ
นําเสนอ (Fear Appeal)
การใชความกลัวในการนําเสนอเพื่อสรางความนาสนใจตอตัวสารและกอใหเกิดการคลอย
ตามกัน ถือไดวาเปนวิธกี ารที่แพรหลายอยางมากในปจจุบัน และสามารถนิยามความหมาย
ออกมาไดเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะของตัวสารที่มีเนื้อหาทีน่ ากลัว (Message Feature) และ
นิยามในลักษณะของการสนองตอบตอสารนากลัวที่ไดรับนั้น (Daniel J. O ‘Keefe: 1990, 127
อางถึงใน วีนัส เจิดจรรยาพงศ, 2541)
พบวาการใชความกลัวกระตุน ในการรณรงคเรื่องสุขภาพอนามัย (Health Campaign)
เปนวิธีการสรางความกลัวใหเกิดขึ้น พรอมทั้งชี้แนะวิธกี ารปองกันรักษาไปดวย วิธีนี้ไดผลมากขึน้
ถาหากผูน ําเสนอมีแหลงขอมูลที่นา เชื่อถือ (Highly Credible Source) วิธีการนี้ใชไดดีมาแลวใน
การรณรงคเกีย่ วกับทันตอนามัยและโรคหัวใจ (Hanneman et al, 1973; Capalaces and Starr,
1973 อางถึงใน ธนวัฒน สุวรรณจรัส, 2539: 20)
Higbee’s (1969) การใชความกลัวมานําเสนอใหเกิดการคลอยตามกันมีขอสรุปที่
นาสนใจ คือ สารชักจูงที่มีระดับความกลัวสูง (Strong Fear Appeal) กอใหเกิดประสิทธิภาพสูง
มากกวาสารชักจูงที่ใชความกลัวในระดับต่าํ แตอยางไรก็ตาม ผลที่ไดกม็ ิไดเปนเชนนี้เสมอไป และ
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อีกขอหนึง่ คือ การใชสารชักจูงทีม่ ีระดับความกลัวสูงกอใหเกิดปฏิกิริยาการหลีกหนีเพื่อปองกัน
ตนเอง (Defensive Avoidance Reactions) ซึ่งงานวิจัยในปจจุบนั มักจะไมสนับสนุนแนวคิดนี้
เวนแตงานวิจยั ที่เกี่ยวกับความวิตกกังวลขัน้ รุนแรง
บอยครั้งที่สื่อนําเสนอเหตุการณทางสิ่งแวดลอมดวยการขยายดีกรีความรุนแรง ทําใหเกิด
ความตื่นตัว ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียมากกวา ในงานวิจยั ของ John P. Roche และ Marc A.T.
Muskavitch ไดพบวา การรายงานความเสี่ยงทางหนังสือพิมพยังขาดสวนสําคัญคือ วิธีลดความ
เสี่ยง เชน การปองกันตนเองของประชาชน จะทําใหเกิดผลกระทบตอความเขาใจของสาธารณชน
ในเรื่องความเสี่ยงนั้นๆได (วิลาสินี พิพิธกุล, จับจองมองสื่อ: 123)
จากทฤษฎีแรงขับ (the drive theory) (Leventhal,1970 และ Sutton, 1982) เชื่อวาสารที่
ใช Fear Appeal ในระดับสูง จะทําใหผูรับสารรับรูถึงความนากลัวมากกวาการใชในระดับปาน
กลาง และการใช Fear Appeal ในระดับปานกลางก็จะทําใหผูรับสารรับรูในความกลัวมากกวา
การใชในระดับต่ํา และการรับรูถึงความนากลัวที่ไดรับจากสารกระตุน จะกอใหเกิดแรงขับ (Drive)
ขึ้นมา ซึ่งแรงขับนี้เอง ถือเปนสิ่งที่ไมนา พอใจในตัวผูรบั สาร ฉะนั้นผูรับสารจึงตองแสดงพฤติกรรม
บางอยางเพื่อลดแรงขับ คือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม งานวิจัยที่สรุปผลเชนเดียวกัน
ไดแก งานของ Dewolfe และ Governale (1964) และ Insko, Arkoff และ Inako (1965) เปนตน
จากงานวิจยั ของวีนัส เจิดจรรยาพงศ (2541) ศึกษาเรือ่ งอิทธิพลของการใชความนากลัว
ในภาพยนตรโฆษณาตอตานโรคเอดส ตอกลุมผูมีความเสี่ยงสูง ผลปรากฏวาสื่อที่ใชความนากลัว
สูงจะมีประสิทธิภาพมากวาสื่อที่ใชความนากลัวระดับต่ําและปานกลาง แมวา จะไมสามารถหยุด
พฤติกรรมสําสอนทางเพศของกลุมตัวอยางได แตกม็ แี นวโนมทําใหเกิดพฤติกรรมปองกันมากขึ้น
นอกจากนี้ผเู ขารวมสัมมนากลุมโดยสวนใหญเห็นวาควรใชความนากลัวมานําเสนอในงานรณรงค
ตอตานโรคเอดส แตความนากลัวที่จะนําไปใชนั้น ควรเปนขอเท็จจริง ขอมูลทางวิชาการ
อีกทฤษฎีหนึ่งคือ Resistance Theory ของ Miller (1963) เชื่อวาสารที่ใช Fear Appeal
ในระดับที่สงู มากจะไมกอใหเกิดการตอบสนองของผูรับสารในทางที่ตองการ
แตจะเกิด
กระบวนการทีเ่ รียกวา Defensive Avoidance (กลไกเพื่อการหลีกเลีย่ งเพื่อปองกันตัวเอง) และ
เมื่อสิ่งนีเ้ กิดขึน้ ผูรับสารจะเกิดแรงจูงใจทีจ่ ะเพิกเฉย ลดความสําคัญของเรื่องนัน้ ๆลง หรือปฏิเสธ
ความสําคัญของการขมขูนนั้
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อยางไรก็ตาม Janis และ Lenventhal (1968) ไดชี้ใหเห็นวาสารทีช่ ักจูงที่ใชระดับความนา
กลัวปานกลาง (Moderate Fear Arousing Content) เปนสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความ
คลอยตามมากที่สุด และหากใชระดับความนากลัวสูง ผูรับสารจะปองกันตัวเอง (Defensively
Avoid) แทนทีจ่ ะเกิดการยอมรับสาร
Roger (1975) เสนอสวนปจจัยซึ่งปรากฏในขาวสารที่กระตุนความกลัว ไว 3 ประการ คือ
1. ความรุนแรงของโทษทีจ่ ะไดรับจากสถานการณนั้น
2. ความนาจะเปนของการเกิดสถานการณซึ่งไมสามารถแกไขหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นได
3. ความสามารถในการจัดการ และการจัดการที่มปี ระสิทธิภาพในการลดหรือขจัดสิ่ง
กระตุนอันเปนพิษภัยนั้นได
ปจจัยทัง้ สามปรากฏในเนื้อสารเทาใด การรับรูของผูรับสารก็เพิม่ มากขึ้นเทานั้น หาก
ปจจัยหนึ่งปจจัยใดขาดไปจากสารผูชกั จูง สารนั้นก็จะไมกอใหเกิดแรงจูงใจในการปองกัน ฉะนัน้
แตละปจจัยจึงจําเปนอยางยิ่งตอการสรางแรงจูงใจในการปองกัน
การโนมนาวใจเรื่องภาวะโลกรอน
การสื่อสารเพือ่ โนมนาวใจเกี่ยวกับภาวะโลกรอนเปนการสื่อสารที่ตองการใหผูรับสารซึ่ง
เปนประชาชนทั่วไปไดรับรูเกี่ยวกับความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้น และเกิดความตระหนักวาภาวะโลกรอน
เปนปญหาที่ตองการการแกไข
โดยสื่อจะตองโนมนาวใหผูรับสารปฏิบัติตามคําแนะนําในการ
ปองกันหรือชะลอการเกิดปญหาภาวะโลกรอน ซึ่งอาจจะใชสภาพการณในการโนมนาวหรือใช
ความกลัวในการนําเสนอเนือ้ หา
ในภาวะโลกรอนเชนนี้ประชาชนก็มีความตองการขอมูลขาวสารขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับ
ปรากฏการณนี้ เพื่อนําไปทําความเขาใจและตัดสินใจวาจะตองเผชิญกับความเสี่ยงไดอยางไร สื่อ
เองก็สามารถกระตุนใหประชาชนรับรูไดวา ขณะนี้โลกกําลังเปลีย่ นแปลงและตองการความ
ชวยเหลือจากทุกคน จึงมีวิธีการนําเสนอวิธีเพื่อกระตุน หรือโนมนาวใจประชาชนในหลายรูปแบบ
และประชาชนเองก็มกี ารรับรูและทัศนคติตอภาวะโลกรอนตางกัน งานวิจัยชิน้ นีจ้ งึ ตองการศึกษา
ใหทราบวาสื่อมีการนําเสนอความเสีย่ งเกีย่ วกับภาวะโลกรอนในแงมุมใดบางและมีผลตอการรับรู
ของประชาชนอยางไร สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมของประชาชนทีบ่ ริโภคขาวสาร
ไดหรือไม
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5. การสื่อสารเรื่องภาวะโลกรอนผานทางอินเทอรเน็ต
เนื่องจากภาวะโลกรอนเปนประเด็นปญหาทีท่ ั่วโลกใหความสําคัญ องคกรและหนวยงาน
ตางๆทัง้ ในและตางประเทศจึงไดนําเสนอหรือกลาวถึงปญหานี้อยางกวางขวางมากขึ้น จึงมีการใช
อินเทอรเน็ตเปนแหลงใหขอ มูล ความรู รวมทั้งเปดโอกาสใหผูอา นสามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะโลกรอนรวมกัน
จากการ search engine ผานทาง www.google.co.th โดยใชคําวา “ภาวะโลกรอน”
พบวามีเว็บไซตภาษาไทยจํานวนมากที่กลาวถึงเรื่องนี้ แสดงใหเห็นวาอินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูล
ที่สําคัญอีกแหลงหนึ่งที่ประชาชนสามารถศึกษา คนควาเรื่องตางๆทีเ่ กีย่ วของกับภาวะโลกรอนได
อยางไรก็ตามการนําเสนอเรื่องภาวะโลกรอนในเว็บไซตตางๆนัน้ อาจจะมีทงั้ ขอดีและ
ขอดอยอันเนื่องมากจากคุณลักษณะบางประการของสื่ออินเทอรเน็ตซึง่ จะกลาวตอไปนี้
อินเทอรเน็ต (Internet)
ในชวงทศวรรษที่ผานมาระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดขยายวงกวางออกไป และพัฒนา
ระบบเครือขายระดับโลกทีม่ ชี ื่อวา อินเทอรเน็ต (Internet) ซึ่งเปนเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ
ถึงกัน โดยคอมพิวเตอรและเครือขายตางๆจากทัว่ โลกถูกเชื่อมโยงเขาดวยกัน เพื่อแบงปนขอมูลแก
กัน (Burke, 1996: 1 อางถึงใน รุงอรุณ ผาสุกสกุล, 2542: 11) และกําลังไดรับความนิยมอยาง
มากในปจจุบนั ความสะดวกสบายและประโยชนอันมหาศาลของอินเทอรเน็ตทําใหอินเทอรเน็ต
ไดรับการกลาวขานวาเปนเทคโนโลยีทมี่ ศี ักยภาพสูงสุดในบรรดาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูใน
ปจจุบัน (จริมา ทองสวัสดิ,์ 2545: 29)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับลักษณะของอินเทอรเน็ตกับการตอบสนองความ
ตองการของ ธนิกานต มาฆะศิรานนท (2545 อางถึงใน วณิชยา บุญทรง, 2548) และจริมา ทอง
สวัสดิ์ (2545) สามารถสรุปลักษณะของเทคโนโลยีของสือ่ อินเทอรเน็ต ไดดังนี้
1.
ความยืดหยุน เรื่องเวลา อินเทอรเน็ตสามารถสื่อสารไดทั้งทันทีทนั ใดในเวลาจริง
(Synchronous Communication) คือ การที่ผูใชคอมพิวเตอรออนไลนเขาไปในเวลาเดียวกัน เชน
การสนทนาผานหองสนทนา (chat room) และการสือ่ สารในเวลาที่แตกตางกัน (Asynchronous
Communication) เชน ไปรษณียอิเลคโทรนิค (E-mail) และกลุมขาวสาร (News Group) เปนตน
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2.
ความยืดหยุน เรื่องสถานที่ ผูใชสามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นไดทั่วโลก โดย
ไมตองคํานึงถึงสถานที่อยูจริง ชวยใหเกิดความรวดเร็วสะดวกสบายแกผูใช ผูใชจะรูสึกเหมือนกับ
วาไดสนทนาอยูในทีเ่ ดียวกัน สามารถแสดงความสนใจหรือความตองการในอินเทอรเน็ตได โดยไม
ตองคํานึงถึงปจจัยทางภูมิศาสตร สามารถเคลื่อนยายจากสถานทีห่ นึง่ ไปอีกทีห่ นึง่ ได โดยไมตอง
เคลื่อนยายทางกายภาพ
3.
ความสามารถในการเปลีย่ นแปลงการรับรูของผูใช การใชอินเทอรเน็ตนั้นสามารถ
เปลี่ยนการรับรู หรือการมีสติสัปชัญญะของบุคคลได
4.
มีคุณสมบัติของการสื่อสารสองทาง (two-way communication) ซึ่งเปนลักษณะ
ที่โดดเดนกวาสื่ออื่น เนื่องจากมีคุณสมบัติของการปฏิสัมพันธกนั ระหวางผูใช โดยปกติแลวบุคคล
นั้นมีความตองการที่จะมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น และสิ่งรอบตัวเปนพื้นฐานอยูแลว และกิจกรรม
ในอินเทอรเน็ต เชน การสนทนาในหองสนทนา การคนหาขอมูลในเว็บไซต ทําใหบุคคลรูสึกมีสวน
รวมและเสมือนจริง
เว็บบอรด (web board) เปนกิจกรรมหนึ่งที่ทาํ ใหการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตเปนแบบสอง
ทาง เนื่องจากเว็บบอรดเปนศูนยกลางในการแสดงความคิดเห็น ถามตอบ สอบถามปญหาที่สงสัย
ตั้งกระทูเ กี่ยวกับประเด็นที่ผคู นทัว่ ไปกําลังใหความสนใจ ขาวที่เกิดขึน้ ในชีวิตประจําวัน การหา
งาน ซื้อขายสินคา และพูดคุยระหวางบรรดาผูใชที่เขามายังเว็บไซตเดียวกัน เว็บไซตที่มีหลายเว็บ
บอรด มักแบงเว็บบอรดเปนหองๆตามความสนใจของผูใช (จินดารัตน บวรบริหาร, 2548)
5.
ความสามารถในการเขาถึงขอมูล อินเทอรเน็ตนัน้ เปนแหลงขอมูลขาวสารที่ไมถูก
ควบคุม โดยสถาบันตางๆ การคนหาขอมูลขาวสารนี้สามารถใหความพึงพอใจแกผูใชได เนื่องจาก
อินเทอรเน็ตนี้เปนสื่อที่อิสระ และผูใชสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารโดยไมจํากัดจึงสามารถดูซา้ํ ได
มากเทาที่ตองการ นอกจากนี้ผูรับสารสามารถควบคุมขอมูลที่ตองการทราบไดทําใหเกิดความ
ตั้งใจและสนใจในการรับสาร
6.
การใหสถานภาพที่เทาเทียมกันแกผูใช
เนื่องจากการเขาถึงขอมูลและความรู
ตางๆรวมถึงการแสดงความคิดเห็น ทุกคนในอินเทอรเน็ตจะไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันในการแสดง
ตนเอง โดยไมสนใจฐานะทางสังคม เชื้อชาติ เพศ ฯลฯ
7.
ความเปนสื่อที่ใชงานไดหลากหลาย อาจกลาวไดวาอินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยี
การสื่อสารทีม่ เี อกลักษณชนิดแรก ที่สามารถแสดงศักยภาพในแงวิธกี ารสื่อสารที่เทคโนโลยีเกาทํา
ไดทั้งหมด และออกจะมากกวาเสียดวย (กิตติ กันภัย, 2545)
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ขอดอยของสื่ออินเทอรเน็ตเมื่อเทียบกับสือ่ อื่น (จริมา ทองสวัสดิ์, 2545: 29) คือ
1. อินเทอรเน็ตตองใชบริการผานเครื่องคอมพิวเตอรและโมเด็ม ซึ่งปจจุบันยังคงมีราคา
สูง ทําใหยากที่จะเขาถึงกลุม เปาหมายทีม่ ีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา
2. ผูใชอินเทอรเน็ตตองมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรดวย
3. คาใชบริการอินเทอรเน็ตยังคงมีราคาคอนขางสูง ทําใหผูใชบริการโดยสวนตัวไมผาน
สถานทีท่ ํางาน หรือสถานศึกษามีคา ใชจายในการใชบริการคอนขางสูง
เว็บไซต (Website)
เว็บไซตเปนแหลงสารนิเทศที่สําคัญอยางยิ่งในการคนหาขอมูล ขาวสาร และความรูตางๆ
จากเครือขายอินเทอรเน็ต เนื่องจากอินเทอรเน็ตคือการรวมเครือขายคอมพิวเตอรทั่วโลกเขาไว
ดวยกัน ขอมูลและสารนิเทศทุกเรื่อง ทุกสาขา ทุกรูปแบบ ที่บรรจุอยูในเครือขายคอมพิวเตอรทวั่
โลก จึงสามารถคนหาและเรียกดูไดตลอดเวลา โดยไรขอจํากัดดานสถานทีห่ รือการเดินทาง
(Lawrence and Giles, 2000: 1 อางถึงใน บงกช จราวิวัฒน, 2549)
เว็บไซต (website) กลุมของเว็บเพจที่เกีย่ วของกันและเชื่อมโยงกัน เว็บไซตจัดเก็บอยูใน
เครื่องบริการเว็บ (web server) ผูใชอินเทอรเน็ตสามารถเขาถึงเว็บไซตไดโดยผานโปรแกรมคนดู
(web browser) เว็บไซตสวนใหญสรางขึ้นเพื่อเปนตัวแทนในการนําเสนอขอมูลออนไลนของ
องคกร สถาบัน บริษทั กลุมบุคคล และบุคคล (Reitz, 2004: 768)
ลักษณะพิเศษของเว็บไซตคือ การแสดงผลแบบขอความหลายมิติ (hypertext) ซึ่ง
หมายถึง การเสนอเนื้อหาแบบไมเรียงลําดับเปนเสนตรง หรือ แบบเปนมิติเดียว ผูอานสามารถ
เชื่อมโยงจากเนื้อหาหนึ่งไปยังอีกเนื้อหาหนึ่ง หรือในอีกมิติหนึ่งที่ตองการไดทนั ที โดยการคลิกที่
จุดเชื่อมโยงเนือ้ หา (hypertext link) และเมื่อเขาไปยังเนื้อหาทีเ่ ชื่อมโยงแลว ก็จะพบจุดเชื่อมโยง
อีกจํานวนมาก ใหเขาใชไดอยางตอเนือ่ ง ลักษณะพิเศษของเว็บไซตจึงทําใหการติดตามอาน
เนื้อหาหรือเรื่องราว และการสืบคนขอมูลบนเว็บไซตเปนไปอยางไมสิ้นสุด (Hutchison and
Sawer, 2000: 8-12)
คุณลักษณะอื่นๆของเว็บไซตที่ทาํ ใหเว็บไซตเปนทีน่ ิยมใช ไดแก รูปแบบสวนตอประสาน
กับผูใชแบบกราฟก (Graphic User Interface: GUI) คือ ใชรูปภาพหรือสัญลักษณแทนขอความ
ในการสื่อสาร และมีความเปนมิตรกับผูใช (User Friendly) ทําใหใชไดงาย เพียงใชเมาสคลิกที่
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ขอความหรือรูปภาพก็สามารถเขาคนเอกสารที่ตองการได (ผุสดี นนทคําจันทร, 2542: 23-24;
Grabe, 2000: 21)
รูปแบบการสื่อสารบนเว็บไซต
การสื่อสารบนเว็บไซตสามารถแสดงในรูปแบบตางๆไดดังนี้ (Keyes, 1997 อางถึงใน
บงกช จราวิวฒ
ั น, 2549)
1.
ขอความ (Text) เชน ตัวอักษร ตัวเลข เปนรูปแบบสารนิเทศทีพ่ บมากที่สุดบน
เว็บไซต เปนสวนเนื้อหาสาระ บอกเลาเรื่องราว ใหขอมูล ขาวสาร ตลอดจนความรูตางๆ
รูปภาพ (Image) เปนภาพประกอบเพื่อใหเขาใจเนื้อหามากขึ้น เชน ภาพถาย
2.
ภาพวาด ภาพกราฟก แผนภูมิ แผนที่ เปนตน โดยปกติรูปภาพบนเว็บไซตมีจํานวนไมมากนัก เพื่อ
ขนาดของแฟมขอมูลจะไมใหญจนเกินไป เนื่องจากเว็บไซตมีขอจํากัดดานความเร็วในการแสดงผล
ถาแฟมขอมูลมีขนาดใหญจะทําใหดาวนโหลดไดลาชา
3.
ภาพเคลื่อนไหว (Video/ Animation) เปนรูปแบบสารนิเทศบนเว็บไซตในระยะ
หลังของการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต ซึ่งไดพัฒนาความเร็วในการสื่อสารเพือ่
รองรับแฟมขอมูลขนาดใหญ ตัวอยางภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซตที่พบโดยทั่วไป ไดแก แฟมขอมูล
กราฟกที่เรียกวา GIF Animation ซึ่งเปนการจัดเก็บภาพหลายๆภาพ หรือหลายๆเฟรม มารวมกัน
เปนแฟมขอมูลเดียว เมื่อแสดงผลผานบราวเซอร ก็จะปรากฏเปนภาพเคลื่อนไหว
4.
เสียง (Audio/ Sound) เสียงเปนสารนิเทศอีกรูปแบบหนึ่งที่พบบนเว็บไซต แมวา
โดยปกติเสียงจะมีขนาดแฟมขอมูลไมใหญมาก แตก็มักนิยมใชเทคโนโลยีการบีบอัดแฟมขอมูล
เพื่อใหขนาดแฟมขอมูลเล็กลงเพื่อรักษาความเร็วในการดาวนโหลด ตัวอยางเสียงบนเว็บไซต เชน
เพลง ดนตรี เสียงพูด เสียงประกอบอื่นๆเปนตน
5.
ซอฟตแวร (Software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร มีเว็บไซตจาํ นวนมากที่
ใหบริการดาวนโหลดซอฟตแวรไดโดยไมตองเสียคาใชจาย บางซอฟตแวรอาจเปนเวอรชนั่ ทดลอง
ใช ซึ่งอนุญาตใหผูใชดาวนโหลดไปทดลองใชไดกอน หากพอใจก็สามารถหาซือ้ เวอรชั่นเต็มมา
ใชไดในภายหลัง เชน ซอฟตแวรกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร ซอฟตแวรตกแตงรูปภาพ เปนตน
6.
สื่อประสม (Multimedia) เปนการแสดงผลแบบดิจิทัลที่ประกอบไปดวยสื่อหลาย
สื่อ เชน ตัวอักษร รูปภาพ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง รูปแบบของแฟมขอมูลที่นยิ มบน
เว็บไซต คือ Flash และ Shockwave
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เนื่องจากเว็บไซตในปจจุบันมีจํานวนมาก และเปนเครือขายสาธารณะที่ไรการควบคุม มี
ทั้งที่เปนของรัฐและเอกชน ดังนั้นการเลือกเปดรับขอมูลที่สําคัญจําเปนจะตองประเมินคุณภาพ
และความนาเชื่อถือกอน
แนวทางในการประเมินคุณภาพของเว็บไซตของ Shrock
(1996 อางถึงใน จินดารัตน บวรบริหาร, 2548)
การพิจารณารูปแบบของเว็บไซตในดานตางๆดังตอไปนี้ เชน เวลาในการเขาถึง
เว็บไซต (load) ภาพประกอบ การใชภาษา ขอมูลและทีอ่ ยูติดตอกลับของเจาของเว็บไซต ขอมูลที่
เว็บไซตปรับปรุง (update) ครั้งลาสุด เปนตน
การพิจารณาคุณภาพของเนื้อหาในดานตางๆดังตอไปนี้
เชน
ชื่อเรื่อง
วัตถุประสงค ความทันสมัยของขอมูล การเปรียบเทียบเนื้อหากับเว็บไซตอื่น ความเที่ยงตรงไมมี
อคติ เปนตน
การพิจารณาความนาเชื่อถือของเว็บไซต เชน ใครเปนผูผลิตเนื้อหา องคกรหรือ
บุคคลที่มีสวนรวมในการผลิตเนื้อหาเปนใคร เมื่อใชคน หาเว็บไซตนนั้ ๆใน Search Engines แลว
พบหรือไม เปนตน
Cohen (2006 อางถึงใน บงกช จราวิวัฒน, 2549) กลาววาการใชโปรแกรมคนหา
(Search Engine) เปนการเขาถึงขอมูลทีต่ องการโดยใชคําสําคัญ (key word) โปรแกรมคนหาจะ
ทํางานโดยคนหาเว็บไซตที่ตรงกับคําสําคัญที่ใชสืบคน ในปจจุบนั โปรแกรมคนหาไดรับความนิยม
เปนอยางมาก เนื่องจากสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและใชงานไดงาย
ตัวอยางโปรแกรมที่ใชคนหาที่สาํ คัญและมีผูนิยมใชมาก ไดแก
- www.google.com
- www.yahoo.com
- www.ask.com
- www.altavista.com
อินเทอรเน็ตจึงเปนอีกสื่อหนึ่งที่สามารถเปนแหลงขอมูลขาวสารใหกบั ประชาชน
และ
ตอบสนองความตองการดานตางๆไดอยางดี
เนื่องจากคุณลักษณะหลายประการดังที่กลาวไว
ขางตน ทัง้ นีเ้ มื่อประชาชนตองการขอมูลเรงดวนและขอมูลที่หลากหลายจากหลายแหลงเพื่อนํามา
ประกอบการตัดสินใจในภาวะเสี่ยง อินเทอรเน็ตจึงเปนชองทางใหมทปี่ ระชนชนสามารถเลือกใชได
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สมมุติฐานการวิจยั
1. ความแตกตางในการรับรูความเสี่ยงของกลุมที่อานเว็บไซตและกลุมทีไ่ มไดอานเว็บไซต
1.1 ทั้งสองกลุมรับรูความเสี่ยงดานความรุนแรงของเหตุการณแตกตางกัน
1.2 ทั้งสองกลุมรับรูความเสี่ยงดานโอกาสที่จะเกิดเหตุการณแตกตางกัน
1.3 ทั้งสองกลุมรับรูความเสี่ยงดานความเกีย่ วของกับตนเองแตกตางกัน
2. กลุมที่อา นเว็บไซตและไมไดอานเว็บไซตมกี ารตัดสินใจในการปฏิบตั ิเพื่อปองกันความเสี่ยง
แตกตางกัน
3. กลุมที่อา นเว็บไซตและไมไดอานเว็บไซตมแี นวโนมในการปฏิบัติตนเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอน
แตกตางกัน
นิยามตัวแปร
การนําเสนอเรื่องภาวะโลกรอนในเว็บไซต
หมายถึง
การนําเสนอทัง้ เนื้อหา รูปภาพ และเสียงที่เกี่ยวกับภาวะโลกรอนที่ปรากฏใน
เว็บไซต www.whyworldhot.com, www.panyathai.or.th, และ www.bangchak.co.th
การเปดรับขอมูลจากเว็บไซตโลกรอน
หมายถึง การรับขอมูลเกี่ยวกับภาวะโลกรอนจากการอาน การดูรูปภาพ ตาราง และการฟงเสียงใน
ประเด็นตางๆที่เว็บไซตนําเสนอ
การรับรูความเสี่ยง
หมายถึง การที่คนรับทราบวามีความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหาย
แกตนเองหรือทรัพยสนิ โดยมีการตีความถึงความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ตางกันออกไป
ขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของผูรับรูและลักษณะของสิง่ เราหรือขอมูลที่ตนไดรับ
การตัดสินใจในการปฏิบตั ิเพื่อปองกันความเสี่ยง
หมายถึง กระบวนการเลือกระหวางทางเลือกตางๆ ซึง่ เปนทางเลือกที่คิดวาผลจะออกมาดีที่สดุ
เหมาะสมที่สดุ และพยายามที่จะสรางความเสียใจใหกับตนเองใหนอยที่สุดเทาที่จะนอยได มี
กระบวนการดังตอไปนี้ การแยกแยะตัวปญหา การหาขาวสารที่เกี่ยวของกับตัวปญหานั้น การ
ประเมินคาขาวสาร การกําหนดทางเลือก การเลือกทางเลือก และการปฏิบัติตามการตัดสินใจ
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แนวโนมการปฏิบัติเพื่อลดปญหาโลกรอน
หมายถึง
โอกาสที่คนคนหนึ่งจะปฏิบัติตนเพือ่ ลดปญหาโลกรอนหลังจากไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาโลกรอนและทางเลือกในการปฏิบัติแลว
การประเมินสื่อดานความพอใจในเนื้อหาและรูปแบบ
หมายถึง การประเมินความพอใจของผูร ับสารที่ไดเปดรับขอมูลจากเว็บไซตในดานตางๆ ดังนี้
ความมีประโยชนของเนื้อหา ความทันสมัย งายตอการทําความเขาใจ ความถูกตองชัดเจน ความ
นาสนใจของประเด็นทีน่ ําเสนอ ความดึงดูดใจจากการใชรูปแบบในการเสนอ และความครบถวน
ของเนื้อหา
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กรอบแนวคิด
(Conceptual Framework)
ภาวะเสี่ยง
ภาวะโลกรอน
เปดรับ
ประชาชน

สื่อมวลชน
การสื่อสารความเสี่ยง
- การประเมินความเสีย่ ง
- การจัดการความเสีย่ ง
- กลยุทธในการสื่อสาร

รับรูความเสี่ยงจากเว็บไซต

รับรูความเสี่ยงจากสื่ออื่นๆ

ทราบโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณความเสี่ยง
ทราบความรุนแรงของความเสี่ยง
ความรูสึกเกี่ยวของกับตนเอง

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การนําเสนอเรื่องภาวะโลกรอนในเว็บไซตภาษาไทย และการรับรูความ
เสี่ยงของผูรับสาร” เปนวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธกี ารวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) เพื่อดูในสวนของการนําเสนอเรื่องภาวะโลกรอนผานเว็บไซต ผสมกับการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อดูในสวนของการรับรูความเสี่ยงของผูร ับสาร
สวนที่ 1 วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั นี้ศึกษาเว็บไซตที่นาํ เสนอขอมูลเกี่ยวกับภาวะโลกรอนหนาภาษาไทย โดยศึกษา
ในประเด็นตางๆตอไปนี้
1. เนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอ
2. การสื่อสารความเสีย่ ง ไดแก การประมินความเสี่ยง มาตรการปองกันความเสี่ยง และ
กลยุทธในการสื่อสาร
ประชากรศึกษา
ประชากรที่ใชศึกษา คือ เว็บไซตที่นําเสนอเรื่องภาวะโลกรอน
การเลือกกลุม ตัวอยาง
เนื่องจากผูใชอินเทอรเน็ตทีต่ องการสืบคนขอมูลมักใชวิธีการ search engine จาก
www.google.co.th และเลือกอานเว็บไซตที่เปนผลลัพธจากการสืบคนตามอันดับที่ตรงกับความ
ตองการของผูส ืบคน (พิมลพรรณ ไชยนันท, 2548) ผูวิจัยจึงเลือกเว็บไซตที่นาํ เสนอขอมูลเรื่อง
ภาวะโลกรอน ซึ่งไดจากการ search engine จาก www.google.co.th โดยใชคําสําคัญวาภาวะ
โลกรอน และเลือกเอาเฉพาะทีน่ ําเสนอเปนเว็บไซต 15 อันดับแรกมาศึกษาดังนี้
1. http://www.whyworldhot.com
2. http://www.deqp.go.th/Greenhouse/index.jsp?languageID=th
3. http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/91648/91666
4. http://www.biotec.or.th/biotechnology-th/newsdetail.asp?id=2150
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5. http://www.ldd.go.th/web_irw/knowledge/globalwarming2.htm
6. http://www.stou.ac.thThaiOfficesOceKnowledge9-50(500)page2-950(500).html
7. http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/usa_s/global_wa
rming/sec01p01.html
8. http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=84612
9. http://www.world-hot.th.gs/
10. http://www.nst.or.th/article/article143/article48405.html
11. http://www.dek-d.com/board/view.php?id=867361
12. http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=121
&post_id=15610
13. http://www.localtalk2004.com/V2005/detail.php?file=1&code=c2_2012200
6_01
14. http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php
15. http://www.bangchak.co/coolEarth/index.htm/
*หมายเหตุ
search engine วันที่ 15 มีนาคม 2552 เวลา 12.00 น.
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหเนื้อหา
ศึกษาเนื้อหาที่นาํ เสนอ รูปแบบ การใชภาษาและรูปภาพ และการสือ่ สารความเสีย่ ง ทัง้ ที่
ปรากฏอยูในหนาแรกและหนาอื่นๆ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอของเว็บไซตที่นาํ เสนอเรือ่ งภาวะโลกรอน โดย
ใชแบบบันทึกขอมูลการวิเคราะหลงในตารางลงรหัส (Coding Sheet) เปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูล โดยแบงเปน 5 ตารางดวยกัน ไดแก
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1. ตารางลงรหัส ดานเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอ
ดานเนื้อหา ไดแก ความหมายของโลกรอน สาเหตุของปญหา ผลกระทบในประเทศ
ผลกระทบในตางประเทศ การแกไขปองกัน โครงการตางๆ องคกรที่เกีย่ วของ งานวิจัยที่เกีย่ วของ
เว็บลิงค ที่มา และอื่นๆ
ดานรูปแบบ ไดแก ขาว บทความ กระดานสนทนา
2. ตารางลงรหัส ดานการประเมินความเสี่ยง
ไดแก การระบุอันตราย การแสดงลักษณะอันตราย การประเมินการไดรับสัมผัส การแสดง
ลักษณะความเสี่ยง
1. การระบุอนั ตราย เปนการระบุวาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรบาง เกิดขึ้นที่
ไหน อยางไร โดยมีการทบทวนจากขอมูลทางวิทยาศาสตร หรือการศึกษางานวิจยั ตางๆ
2. การแสดงลักษณะอันตราย เปนการประเมินเชิงคุณภาพและปริมาณถึงผลเสีย
ที่จะเกิดขึ้น
3. การประเมินการไดรับสัมผัส เปนการประมวลขอมูลในสวนทีเ่ กี่ยวของกับ
อันตราย กลุมประชากรเปาหมาย เพื่อหาความสัมพันธระหวางปริมาณการรับสัมผัสกับความ
รุนแรงที่อาจเกิดขึ้น
4. การแสดงลักษณะความเสี่ยง เปนการประมาณเชิงคุณภาพและ/หรือ เชิง
ปริมาณ ถึงโอกาสของผลกระทบที่จะเกิดตอชีวิตและทรัพยสนิ รวมทั้งความไมแนนอนอื่นๆที่อาจ
เกิดขึ้น
3. ตารางลงรหัส ดานการรายงานผลกระทบที่เผชิญอยู
4. ตารางลงรหัส ดานมาตรการปองกันความเสี่ยง
ไดแก วิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึน้ และโครงการ/มาตรการทีจ่ ะจัดการ
5. ตารางลงรหัส ดานกลยุทธการสื่อสารความเสี่ยง
ดานการใชการโนมนาวใจ ไดแก การทําใหกลัว การใชสภาพการณ
ดานการใชรูปภาพ ไดแก ภาพวาด ภาพจริง ภาพเคลือ่ นไหว ตาราง กราฟ และแผนภูมิ
ตางๆ
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สวนที่ 2 เชิงทดลอง (Experimental Research)
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาจากเว็บไซต 3 เว็บไซตโดยผูวิจัยเลือกเอาเว็บไซตโลกรอนทีม่ กี ารนําเสนอขอมูลใน
ประเด็นหลัก 3 ประเด็นอยางครบถวน ซึง่ IPCC ไดแนะนําแนวทางในการสรางความเขาใจแก
ประชาชน ไวดังนี้
1. ความรูและขอมูลเชิงวิทยาศาสตร เกี่ยวกับที่มาสาเหตุ
2. ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ
3. มาตรการแกไขปญหาและการกําหนดนโยบาย
ดังนัน้ เว็บไซตที่ผูวิจยั เลือกมาศึกษาในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551 ไดแก
1. www.whyworldhot.com
2. www.panyathai.or.th/wiki/index.php
3. www.bangchak.co/coolEarth/index.htm/
ประชากร
กลุมประชากร คือ ประชาชนทั่วไป
กลุมตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยเลือกกลุม นักเรียนเนื่องจากเปนกลุมที่สนใจใชอนิ เทอรเน็ตและนิยมหาความรูขอมูล
ตางๆจากเว็บไซตมากกวาการอานหนังสือพิมพหรือนิตยสาร
โดยเลือกจากนักเรียนโรงเรียน
สภาราชินีตรัง ซึ่งศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 สายวิทย-คณิต 30 คน สายอังกฤษ-คณิต 30
คน และยังไมเคยเขาชมเว็บไซตโลกรอน
โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมใหญ ไดแก กลุม ที่อานเว็บไซตและกลุมที่ไมไดอาน
เว็บไซต กลุมละ 30 คน มีทั้งนักเรียนสายวิทย-คณิตและสายอังกฤษ-คณิต สําหรับกลุมที่อาน
เว็บไซตนนั้ แบงยอยออกเปน 3 กลุม กลุมแรกอานเว็บไซต whyworldhot กลุมที่สองอานเว็บไซต
panyathai และกลุมที่สามอานเว็บไซต bangchak กลุม ละ 10 คน แสดงเปนตารางไดดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงการจัดกลุมตัวอยางที่ใชทดลอง
กลุมตัวอยาง
อาน
เว็บไซต

www.whyworldhot.com
www.panyathai.or.th
www.bangchak.co
ไมอานเว็บไซต

รวม
จํานวน (คน)
ทั้งหมด
รวม
วิทย อังกฤษ
คณิต คณิต แตละกลุม
5
5
60
30
5
5
5
5
15
15
30

ตัวแปรและวิธีการวัดตัวแปร
ตัวแปรตน การเปดรับขอมูลจากเว็บไซตโลกรอน
ตัวแปรตาม ประกอบดวย
1. การรับรูความเสี่ยง 3 ดาน คือ ความนาจะเปนของเหตุการณ ความรุนแรงของ
เหตุการณ และความเกี่ยวของกับตัวผูอา น
2. การตัดสินใจ
3. แนวโนมในการนําไปปฏิบัติเพื่อปองกันภาวะโลกรอน
4. ความพอใจในการนําเสนอเนื้อหา
วิธีวัดตัวแปร
วัดตัวแปรจากคําถามในแบบสอบถามที่สรางขึ้น โดยผูวิจัยไดตั้งเกณฑการใหคะแนนใน
การวัดตัวแปร ดังตอไปนี้
1. ความตองการในการเปดรับเนื้อหาโลกรอน
ความตองการในการเปดรับเนื้อหาโลกรอนมีตัวอยางคําถามดังนี้
“ทานตองการอานเนื้อหาเรือ่ งผลกระทบมากนอยเพียงใด”
“ทานตองการเปดรับเนื้อหาเรื่องผลกระทบเกี่ยวกับความรุนแรงและความถี่ของพายุมากนอย
เพียงใด”
การวัดความตองการในการเปดรับเนื้อหาภาวะโลกรอน มีคะแนนดังนี้
มากที่สุด
=
5 คะแนน
มาก
=
4 คะแนน
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ปานกลาง
=
3 คะแนน
นอย
=
2 คะแนน
นอยที่สุด
=
1 คะแนน
เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนความตองการการเปดรับเนื้อหาโลกรอน มี
ดังนี้
คะแนนระหวาง 1.00-1.80
คะแนนระหวาง 1.81-2.60
คะแนนระหวาง 2.61-3.40
คะแนนระหวาง 3.41-4.20
คะแนนระหวาง 4.21-5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความตองการเปดรับในระดับต่ํามาก
มีความตองการเปดรับในระดับต่ํา
มีความตองการเปดรับในระดับปานกลาง
มีความตองการเปดรับในระดับสูง
มีความตองการเปดรับในระดับสูงมาก

2. การรับรูความเสี่ยงดานความรุนแรงของปญหา
การรับรูความเสี่ยงดานความรุนแรงของปญหามีตวั อยางคําถามดังนี้
ทานคิดวาขอความนี้มีระดับความรุนแรงของปญหามากนอยเพียงใด
“กรุงเทพมีความเสี่ยงตอความเสียหายจากเหตุการณนา้ํ ลนตลิ่งและอุทกภัยที่จะกอความเสียหาย
กับระบบสาธารณูปโภค ที่อยูอาศัยของคนจํานวนมาก รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะ
ตามมา”
การวัดระดับการรับรูความเสี่ยงดานความรุนแรงของปญหา มีคะแนนดังนี้
มากที่สุด
=
5 คะแนน
มาก
=
4 คะแนน
ปานกลาง
=
3 คะแนน
นอย
=
2 คะแนน
นอยที่สุด
=
1 คะแนน
เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูความเสีย่ งดานความรุนแรงของ
ปญหา มีดังนี้
คะแนนระหวาง 1.00-1.80
หมายถึง
รับรูวามีความรุนแรงในระดับต่ํามาก
คะแนนระหวาง 1.81-2.60
หมายถึง
รับรูวามีความรุนแรงในระดับต่ํา
คะแนนระหวาง 2.61-3.40
หมายถึง
รับรูวามีความรุนแรงในระดับปานกลาง
คะแนนระหวาง 3.41-4.20
หมายถึง
รับรูวามีความรุนแรงในระดับสูง
คะแนนระหวาง 4.21-5.00
หมายถึง
รับรูวามีความรุนแรงในระดับสูงมาก
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3. การรับรูความเสี่ยงดานโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ
การรับรูความเสี่ยงดานโอกาสที่จะเกิดเหตุการณมีตัวอยางคําถามดังนี้
ทานคิดวาขอความนี้มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสีย่ งมากนอยเพียงใด
“ภาคใตของประเทศไทยซึง่ เคยมีพายุไตฝุนพัดผาน จะเกิดพายุจํานวนมากขึ้นและทวีความรุนแรง
ขึ้น อีกทั้งทําใหเสี่ยงตออุทกภัยแบบฉับพลันดวย”
การวัดระดับการรับรูความเสี่ยงดานโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ มีคะแนนดังนี้
มากที่สุด
=
5 คะแนน
มาก
=
4 คะแนน
ปานกลาง
=
3 คะแนน
นอย
=
2 คะแนน
นอยที่สุด
=
1 คะแนน
เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูความเสีย่ งดานโอกาสที่จะเกิด
ความเสีย่ ง มีดังนี้
คะแนนระหวาง 1.00-1.80
หมายถึง
รับรูวามีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอยูในระดับ
ต่ํามาก
คะแนนระหวาง 1.81-2.60
หมายถึง
รับรูวามีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอยูในระดับ
ต่ํา
รับรูวามีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอยูในระดับ
คะแนนระหวาง 2.61-3.40
หมายถึง
ปานกลาง
คะแนนระหวาง 3.41-4.20
หมายถึง
รับรูวามีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอยูในระดับ
สูง
คะแนนระหวาง 4.21-5.00
หมายถึง
รับรูวามีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอยูในระดับ
สูงมาก
4. การรับรูความเสี่ยงดานความเกี่ยวของกับตนเอง
การรับรูความเสี่ยงดานความเกี่ยวของกับตนเองมีตวั อยางคําถามดังนี้
ทานคิดวาขอความนี้มีความเกี่ยวของกับทานมากนอยเพียงใด
“ในเอเชียยังมีโอกาสรอยละ 66-90 ที่อาจจะเกิดฝนกระหน่าํ และมรสุมอยางแรงรวมทัง้ เกิดความ
แหงแลงในฤดูรอนที่ยาวนาน”
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การวัดระดับการรับรูความเสี่ยงดานความเกี่ยวของกับตนเอง มีคะแนนดังนี้
มากที่สุด
=
5 คะแนน
มาก
=
4 คะแนน
ปานกลาง
=
3 คะแนน
นอย
=
2 คะแนน
นอยที่สุด
=
1 คะแนน
เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูความเสีย่ งดานความเกีย่ วของกับ
ตนเอง มีดังนี้
คะแนนระหวาง 1.00-1.80
หมายถึง
รับรูวาเกี่ยวของกับตนในระดับต่ํามาก
คะแนนระหวาง 1.81-2.60
หมายถึง
รับรูวาเกี่ยวของกับตนในระดับต่ํา
คะแนนระหวาง 2.61-3.40
หมายถึง
รับรูวาเกี่ยวของกับตนในระดับปานกลาง
คะแนนระหวาง 3.41-4.20
หมายถึง
รับรูวาเกี่ยวของกับตนในระดับสูง
คะแนนระหวาง 4.21-5.00
หมายถึง
รับรูวาเกี่ยวของกับตนในระดับสูงมาก
5. ผลการรับรูและพึ่งพาเว็บไซตโลกรอน
ผลการรับรูและพึ่งพาเว็บไซตโลกรอนมีตัวอยางคําถามดังนี้
ทานเห็นดวยกับขอความนีม้ ากนอยเพียงใด “เมื่อทานเปดรับขอมูลจากสื่อแลวทานเชื่อวามีการ
คุกคามจากปญหาโลกรอนจริง”
การวัดระดับผลการรับรูและการพึง่ พาเว็บไซตโลกรอน มีคะแนนดังนี้
สูงที่สุด
=
5 คะแนน
สูง
=
4 คะแนน
ปานกลาง
=
3 คะแนน
ต่ํา
=
2 คะแนน
ต่ําที่สุด
=
1 คะแนน
เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนน มีดังนี้
คะแนนระหวาง 1.00-1.80
หมายถึง
ผลการรับรูและการพึง่ พาอยูใ นระดับต่ํามาก
ผลการรับรูและการพึง่ พาอยูใ นระดับต่ํา
คะแนนระหวาง 1.81-2.60
หมายถึง
คะแนนระหวาง 2.61-3.40
หมายถึง
ผลการรับรูและการพึง่ พาอยูใ นระดับปานกลาง
คะแนนระหวาง 3.41-4.20
หมายถึง
ผลการรับรูและการพึง่ พาอยูใ นระดับสูง
คะแนนระหวาง 4.21-5.00
หมายถึง
ผลการรับรูและการพึง่ พาอยูใ นระดับสูงมาก
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6.
ความพึงพอใจในการนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบของเว็บไซต
ความพึงพอใจในการนําเสนอเนื้อหามีตัวอยางคําถามดังนี้
“ทานคิดวาจะมีแนวโนมที่จะลดขยะลดหีบหอที่ไมจาํ เปนไดมากนอยเพียงใด”
“ทานคิดวาจะมีแนวโนมที่จะบอกตอเรื่องโลกรอนหรือชักชวนใหคนอืน่ รวมหยุดโลกรอนไดมาก
นอยเพียงใด”
การวัดระดับความพึงพอใจในการนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบของเว็บไซตดานตางๆ มีคะแนน
ดังนี้
สูงที่สุด
=
5 คะแนน
สูง
=
4 คะแนน
ปานกลาง
=
3 คะแนน
ต่ํา
=
2 คะแนน
ต่ําที่สุด
=
1 คะแนน
เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนน มีดังนี้
คะแนนระหวาง 1.00-1.80
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับต่ํามาก
คะแนนระหวาง 1.81-2.60
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับต่ํา
คะแนนระหวาง 2.61-3.40
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คะแนนระหวาง 3.41-4.20
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับสูง
คะแนนระหวาง 4.21-5.00
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับสูงมาก
วิธีการทดลอง
1. จัดกลุมตัวอยางดังตารางที่ 1 ให 3 กลุมยอยอานเว็บไซตโลกรอนที่ผูวิจยั จัดไว
ตามการสุม กลุมตัวอยางสามารถอานเว็บไซตในหัวขอตางๆตามความตองการ และหลังจากกลุม
ตัวอยางอานขอมูลในเว็บไซตแลวประมาณ 20-30 นาที
2. ผูวิจัยจะวัดผลโดยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหทั้ง 30 คนที่ได
อานเว็บไซต จากนั้นผูว ิจัยจะสุมจากคนที่อานเว็บไซตทั้ง 3 เว็บไซตกลุมละ 2 คนมาสัมภาษณเชิง
ลึก (In-depth Interview) โดยใชแบบสัมภาษณที่เตรียมไว สําหรับกลุมที่ไมอานเว็บไซตนั้นจะแจก
แบบสอบถามใหตอบทั้ง 30 คน และสุมเอา 6 คนมาสัมภาษณเชิงลึกเชนกัน ดังนัน้ สัมภาษณ
ทั้งหมดจํานวน 12 คน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถาม
เปนเครื่องมือวัดการรับรูและผลลัพธจากการอานเว็บไซตโลกรอนรวมทั้งการตัดสินใจ
หลังจากการอานเว็บไซต โดยประกอบดวยคําถามปลายเปด (Open-ended Question) และ
ปลายปด (Close-ended Question) รวมทัง้ ประเมินคา โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน
ตอไปนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เชน เพศ อายุ ภูมิลาํ เนา ความสนใจเรื่องสิ่งแวดลอม
สวนที่ 2 การเปดรับขอมูลเรื่องภาวะโลกรอนจากสื่อมวลชนและจากเว็บไซต
สวนที่ 3 การรับรูความเสี่ยงจากการอานเว็บไซตโลกรอน
สวนที่ 4 ผลการรับรูความเสี่ยงจากการเปดรับเว็บไซตโลกรอน
2. แบบสัมภาษณ
แบงออกเปน 2 แบบ คือ สําหรับกลุมที่ไดอานเว็บไซตและกลุมที่ไมไดอานเว็บไซต
ทั้งนี้ใชการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและละเอียดมากยิ่งขึน้ โดยมีแนวคําถาม
ดังตอไปนี้
2.1 กลุมที่ไดอานเว็บไซต
1. หัวขอทีท่ านเลือกอานมีหัวขออะไรบาง เรียงลําดับ ทําไมจึงเลือกอานหัวขอนัน้
2. มีประเด็นเกี่ยวกับโลกรอนใดบางทีท่ านสนใจ
3. (ถาไดอานเรื่องผลกระทบ) อานแลวทานมีความคิดเห็นอยางไร
คิดวาเหตุการณนั้นมีความรุนแรงหรือไม อยางไร ทําไมรูส ึกเชนนั้น
เหตุการณนั้นมีโอกาสที่จะเกิดกับทานหรือไม อยางไร ทําไมรูสึกเชนนั้น
คิดวาเหตุการณนั้นเกี่ยวกับตัวทานหรือไม อยางไร ทําไมรูสึกเชนนั้น
4. โดยสรุปแลวทานคิดวาภาวะโลกรอนเปนเรื่องที่มีความเกีย่ วของมากนอยเพียงใด
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับทานและมีความรุนแรงหรือไม อยางไร
5. เมื่อทานอานเว็บไซตแลว ทานไดอะไรบาง
เขาใจมากขึน้ หรือไม
พอใจในขอมูลที่ไดรับหรือไม ตรงกับความตองการของทานหรือไม อยางไร
ทานไดรับแนวทางการปฏิบัติตัวในภาวะโลกรอนจากการอานเว็บไซตนี้หรือไม
อยางไร
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6. (ถาทราบเรือ่ งการปฏิบัตติ ัวเพื่อแกปญหา) ทานคิดวาทานจะนําไปปฏิบัติตามมากนอย
เพียงไร
7. ทานทราบสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาโลกรอนจากการอานเว็บไซตหรือไม ถาทราบอะไร
คือสาเหตุ
8. ทานคิดวาขอมูลที่อานนัน้ มีความถูกตองนาเชื่อถือหรือไม อยางไร
9. ทานคิดวาเว็บไซตที่ทา นอานมีสงิ่ ที่คุณตองการทราบครบถวนหรือไม อยางไร ตองการ
เพิ่มเติมหรือเนนเรื่องใดเปนพิเศษบาง
10. ทานประเมินวาเว็บไซตที่ทา นอานมีประสิทธิภาพในการนําเสนอเรื่องภาวะโลกรอน
เทาใด หากมีคะแนนเต็มสิบ
2.2 กลุมที่ไมไดอานเว็บไซต
1. ทานทราบขอมูลเกี่ยวกับภาวะโลกรอนจากสื่อใดบาง
2. ความรูเรื่องโลกรอนทีท่ า นไดรับจากสื่อมีเรื่องใดบาง มากนอยเพียงใด
3. มีประเด็นเกี่ยวกับภาวะโลกรอนใดบางที่ทา นสนใจ เพราะเหตุใด
4. ทานคิดวาผลกระทบจากภาวะโลกรอนมีความรุนแรงหรือไม อยางไร ทําไมรูสึกเชนนัน้
5. ทานคิดวาผลกระทบนั้นมีโอกาสที่จะเกิดกับทานหรือไม อยางไร ทําไมรูสึกเชนนั้น
6. ทานคิดวาผลกระทบนั้นเกิดขึ้นกับตัวทานหรือไม อยางไร ทําไมรูสกึ เชนนั้น
7. โดยสรุปแลวทานคิดวาภาวะโลกรอนเปนเรื่องที่มีความเกี่ยวของมากนอยเพียงใด มี
โอกาสที่จะเกิดขึ้นกับทานและมีความรุนแรงหรือไม อยางไร
8. ทานทราบวิธีปฏิบัติตัวเพือ่ แกไขปญหาโลกรอนบางหรือไม ยกตัวอยาง
9. ทานคิดวาทานจะนําไปปฏิบัติตามมากนอยเพียงไร
10. ทานทราบสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาโลกรอนหรือไม ถาทราบสาเหตุจากอะไร
11. ทานคิดวาขอมูลที่ทา นไดรับจากสื่อตางๆนัน้ มีความถูกตองนาเชือ่ ถือหรือไม อยางไร
12. ทานคิดวาสื่อตางๆทําหนาที่ในการใหขอมูลกับประชาชนเรื่องภาวะโลกรอนดีเพียงพอ
หรือไม อยางไร
ความนาเชื่อถือของเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ทดสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) เพื่อหาความสอดคลองระหวาง
เนื้อหาสาระทีส่ รางขึ้นและเนื้อหาสาระทีต่ องการศึกษา
โดยผูวิจัยนําแบบสอบถาม
(Questionnaire) แนวคําถามในการสัมภาษณและแบบบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ที่สรางขึ้น
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ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจทาน และนําไปทดลองใชจริง (pre-test) กับกลุมที่มีคุณสมบัติใกลเคียง
กับกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน เพื่อทําการปรับปรุงแกไข
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในสวนที่ 1 คือการวิเคราะหเนื้อหา ผูว ิจยั เก็บขอมูลจากแตละเว็บไซตทั้ง 15 เว็บ โดย
บันทึกลงในตารางลงรหัสทัง้ 4 ชุด
ในสวนที่ 2 คือการทดลอง ผูวิจยั เก็บขอมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ แลว
นํามาวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอ มูลประเภทเว็บไซต
วิเคราะหเนื้อหา (เชน ความรูทั่วไป ผลกระทบ การปองกันภัย) รูปแบบการนําเสนอ (เชน
ขาว กระดานสนทนา) การสื่อสารในภาวะเสี่ยง ทัง้ การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
และกลยุทธในการสื่อสารทัง้ การใชภาษาและรูปภาพของแตละเว็บไซตวาเปนอยางไร โดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
วิเคราะหจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) ใช t-test ในการทดสอบความแตกตางระหวางกลุม ที่อานเว็บไซตและไมไดอาน
กําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ในสวนของลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถามและการ
สัมภาษณนนั้ ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก สถิติรอยละ (Percentage) และ
คาเฉลี่ย (Mean)
การนําเสนอขอมูล
ขอมูลที่ไดจาการวิเคราะหเนื้อหาของเว็บไซตและการทดลองจะสรุปเปนหัวขอตามที่
ศึกษาโดยใชการบรรยาย มีตาราง และแผนภูมิประกอบการบรรยาย

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การนําเสนอเรื่องภาวะโลกรอนในเว็บไซตภาษาไทย และการรับรูความ
เสี่ยงของผูรับสาร” ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพือ่ ตอบคําถามวิจัยในสวนของ
การนําเสนอเรื่องภาวะโลกรอนผานเว็บไซต
ผสมกับการวิจยั เชิงทดลอง
(Experimental
Research) เพื่อตอบคําถามในสวนของการรับรูความเสี่ยงของผูรับสาร ผูวิจยั แบงผลของงานการ
วิจัยออกเปนสองสวนดวยกัน สวนที1่ คือ การวิเคราะหการนําเสนอของเว็บไซตโลกรอน และสวนที่
2 คือ การวิเคราะหการรับรูความเสีย่ งของผูรับสารจากการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ
สวนที่ 1 การวิเคราะหการนําเสนอของเว็บไซตโลกรอน
ผูวิจัยไดศึกษาเว็บไซตทนี่ าํ เสนอเรื่องภาวะโลกรอน
โดยเลือกเว็บไซตจากผลการใช
search engine จํานวน 15 อันดับแรก จาก www.google.co.th ผูวิจัยไดวิเคราะหลักษณะการ
นําเสนอเนื้อหาของแตละเว็บไซตวานําเสนอเนื้อหาในประเด็นใดบาง
และแตละประเด็นเสนอ
อยางไร มีการประเมินความเสี่ยงและเสนอมาตรการปองกันความเสี่ยงอยางไรบาง
เว็บไซตจํานวน 15 เว็บไซตมีดังตอไปนี้
1. http://www.whyworldhot.com
2. http://www.deqp.go.th/Greenhouse/index.jsp?languageID=th
3. http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/91648/91666
4. http://www.biotec.or.th/biotechnology-th/newsdetail.asp?id=2150
5. http://www.ldd.go.th/web_irw/knowledge/globalwarming2.htm
6. http://www.stou.ac.th/study/sumrit/9-50(500)/page2-9-50(500).html
7. http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/usa_s/global_war
ming/sec01p01.html
8. http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=84612
9. http://www.world-hot.th.gs/
10. http://www.nst.or.th/article/article143/article48405.html
11. http://www.dek-d.com/board/view.php?id=867361
12. http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=121&
post_id=15610
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13. http://www.localtalk2004.com/V2005/detail.php?file=1&code=c2_20122006_
01
14. http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php
15. http://www.bangchak.co/coolEarth/index.htm/
เนื้อหาของเว็บไซตโลกรอน
เว็บไซตโลกรอนที่ผวู ิจัยศึกษามีการนําเสนอเนื้อหาดังตอไปนี้
1. htpp://www.whyworldhot.com
www.whyworldhot.com เปนเว็บไซตที่มเี นื้อหาเกีย่ วของกับภาวะโลกรอนโดยตรง กอน
เขาสูหนาหลักจะมีกิจกรรมใหผูอานเลือก 3 รายการไดแก
1. เขาสูเว็บไซต
2. ตรวจสอบวาผูอ านทําลายโลกดวยภาวะโลกรอนระดับไหน (cabon calculator) โดย
เว็บจะถามขอมูลตางๆแลวประมวลผลออกมาวาผูอานทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดเทาใด
3. ดูภาพผลกระทบของภาวะโลกรอนที่เปนภาพเปรียบเทียบธารน้ําแข็งในอดีตและธาร
น้ําแข็งในปจจุบัน
เมื่อเขาไปภายในเว็บไซตจะปรากฏหนาหลัก โดยมีหัวขอใหผูเขาชมลิงคไปอานได เชน
ผลกระทบของภาวะโลกรอน ภาวะโลกรอนคือ? รวมแกปญหาโลกรอน เปนตน ในลําดับตอมาจะมี
รูปภาพของเมืองที่ปลอยควัน กาซตางๆ และถัดไปเปนเนื้อหาของขาวสารที่เกี่ยวของกับภาวะโลก
รอนโดยเรียงขาวหรือขอมูลที่ทนั สมัยไวเปนอันดับตน ในแตละขาวนัน้ จะมีรูปภาพประกอบ ทีม่ า
วันที่โพสตและมีขอมูลในยอหนาแรก เมื่อผูอานสนใจสามารถลิงคไปอานรายละเอียดทั้งหมดได
นอกจะนี้ยงั อํานวยความสะดวกตอการพิมพขอมูลในแตละหนาโดยคลิกไอคอน print ได และใน
แตละขาวหรือบทความสามารถแสดงความคิดเห็นไดเชนกัน
สวนดานขางทางขวามือของหนาเว็บไซต ประกอบดวยขอความตางๆที่สามารถลิงคไป
อานได ไดแก
1. Categories โดยแบงเปน An Inconvenient truth whyworldhot site ขาวโลกรอน ผลกระทบ
ภาวะโลกรอน หยุดภาวะโลกรอน อะไรคือโลกรอน และในแตละหัวขอจะมีวงเล็บบอกจํานวนของ
ขอมูลไวดวย
2. Subscribe Google Group สมัครสมาชิก whyworldhot
3. Contact us มีลิงค contact@whyworldhot.com
4. Link to Us มี code html ใหคัดลอกสามารถนําไปโพสตในเว็บอืน่ ๆแลวจะปรากฏเปนไอคอน
Help Save Our Planet
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5. Recent Posts ประกอบดวยหัวขอขาว บทความ ที่สามารถลิงคอา นได
6. Pages ประกอบดวยหัวขอ Poll Archive User Online บริจาคชวยเว็บ จองโฆษณา ผลกระทบ
ภาวะโลกรอนคือ? รวมแกปญหา สมัครสมาชิกจดหมายขาว
7. Achieves เชน March 2008 (2) หมายถึงเดือน มีนาคม 2008 มีเรื่องที่โพสต 2 เรื่องดวยกัน
ดังนัน้ จึงสามารถลิงคเขาไปอานยอนหลังได และทราบวาแตละเดือนมีเรื่องที่โพสตจาํ นวนกี่เรื่อง
8. Links ประกอบดวย An Inconvenient Truth, Earth Day, IPCC, Wikipedia, Zone IT
9. Meta ประกอบดวย Login, Word Press
10. User online ซึ่งจะบอกเปนตัวเลขเชน 14 users online คือบอกจํานวนสมาชิกที่ออนไลน
นั่นเอง
เว็บไซตนนี้ ับวาเปนเว็บไซตที่ใหความรูเรือ่ งโลกรอนไดดี คือมีขอมูลครอบคลุมในประเด็น
สําคัญๆ และมีการปรับปรุงเพิม่ เติมเนื้อหาอยูเ สมอ ผูใหสัมภาษณทานหนึ่งกลาวถึงเว็บไซตนวี้ า
“เนื้อหาเยอะแตอยากใหมีรูปมากขึน้ ทําใหมีสีสันมากขึ้น”
*หมายเหตุ
www.whyworldhot.com ไดปรับปรุงหนาเว็บไซตใหมประมาณปลายเดือนมีนาคม
2. http://www.deqp.go.th/Greenhouse/index.jsp?languageID=th
www.deqp.go.th เปนสวนหนึ่งของเว็บไซตกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม จัดทําโดย
ศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม หนาเว็บไซตประกอบดวยตรา
สัญลักษณของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมอยูดานบน ถัดลงมาเปนแถบใหลงิ คไปสวนตางๆ
ของเว็บ ไดแก หนาหลัก รูจักหนวยงาน ศูนยขอมูลสิง่ แวดลอม ศูนยบริการประชาชน หองขาว
กฎหมายสิ่งแวดลอม หองสมุด แผนผังเว็บไซต ถัดลงมาใหผูเขาชมเว็บไซตคนหาขอมูลภายในเว็บ
กรมสงเสริมคุณภาพและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังมี English Version ใหอีกดวย
เนื้อหาในเว็บไซตแบงออกเปน 5 หัวขอหลัก ไดแก
1. ภาวะโลกรอนคืออะไร? เปนขอมูลเกีย่ วกับความหมายของโลกรอนและปจจัยที่ทาํ ให
เกิดภาวะโลกรอน
2. ผลกระทบจากภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นกับโลก ซึ่งเปนการคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยแบงออกเปน ผลกระทบที่เกิดขึ้นแถบขั้วโลก ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา และ
รัฐที่เปนเกาะเล็กๆ
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3. ผลกระทบจากภาวะโลกรอนที่เกิดขึน้ ในไทย แบงรายละเอียดออกเปน ระดับน้ําทะเล
สูงขึ้น ผลกระทบตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบตอการเกษตรและ
แหลงน้ํา เหตุการณสภาพอากาศรุนแรง ผลกระทบดานสุขภาพ ผลกระทบดานสังคมและ
เศรษฐกิจ
4. แนวทางแกไข โดยกลาวถึง3พิธีสารมอนทรีออล และพิธีสารเกียวโตอยางคราว
5. พิธีสารเกียวโต อธิบายถึงความเปนมา หลักการสําคัญของพิธีสารเกียวโต พันธกรณี
ของประเทศไทยภายใตพิธสี ารเกียวโต
*หมายเหตุ
เว็บไซตนี้ไมสามารถเขาชมไดแลว (วันที่ 4 กุมภาพันธ 2552) แตเนื่องจากเว็บนี้ไดอา งอิง
ขอมูลจาก 2 เว็บไซต คือ
http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=84612 และ
http://www.jgsee.kmutt.ac.th/greenhouse/unfccc/unfccc.php บุคคลที่สนใจจึงสามารถเขา
ไปศึกษาขอมูลไดจาก 2 เว็บไซตดังกลาว
3. http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/91648/91666
กรีนพีซ (greenpeace) เปนองคกรรณรงคอิสระระดับโลกที่ลงมือทําเพื่อเปลีย่ นแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมปกปองและอนุรักษสิ่งแวดลอม และสงเสริมสันติภาพ เว็บไซตของกรีนพีซ
จึงมีขอมูลความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอนประกอบอยู ในหนาเว็บไซตของกรีนพีซ โดยหัวขอที่
สามารถลิงคไปอานไดนนั้ อยูทางดานซายของหนาเว็บเพจ มีหลายหัวขอดวยกันไดแก
1. หยุดภาวะโลกรอน
2. หยุดถานหิน
3. ลงมือทํา
3.1 วันรณรงคทั่วโลกเพื่อตอสูภาวะโลกรอน 2551
3.2 คลินิกโลกรอน
3.3 วิธงี ายๆรวมกันลดโลกรอน
3.4 12 วิธีประหยัดไฟฟาอยางชาญฉลาด
3

พิธีสารมอนทรีออลวาดวยสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer) คือ

สนธิสัญญาสากลที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อควบคุม, ยับยั้ง, และรณรงคใหลดการผลิตและการใชสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน เพื่อรักษาชั้น
บรรยากาศโอโซนที่เริ่มจะสูญสลายไปเนื่องจากสารเหลานี้ โดยพิธีสารไดเปดใหประเทศตางๆ ลงนามเปนประเทศภาคีสมาชิกในวันที่ 16
กันยายน พ.ศ. 2530 (1987) และเริ่มการบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2532 (1989) เปนตนมา
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3.5 แบนเนอร
3.6 คูมือกูวกิ ฤตสภาพภูมิอากาศ
4. วิทยาศาสตรของภาวะโลกรอน
4.1 ความเห็นรวมกันในทางวิทยาศาสตร
4.2 งานวิจัยดานสภาพภูมิอากาศ
4.3 การทําลายปา
4.4 มายาคติที่พบบอย
4.5 ปรากฏการณเรือนกระจก
4.6 การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
4.7 กาซอืน่ ๆ
4.8 ภาวะโลกรอนกับการเกิดรูโหวของชัน้ โอโซน
5. ผลกระทบ
5.1 ผลกระทบตอประเทศไทย
5.2 น้าํ แข็งทัว่ โลกละลาย
5.3 ทวีปอารกติกและแอนตารกติกา
5.4 ธารน้ําแข็ง
5.5 การสูญสิน้ ของที่อยูอาศัย
5.6 สุขภาพ อาหารและน้ํา
5.7 การเพิ่มขึน้ ของระดับน้าํ ทะเล
5.8 สภาพอากาศรุนแรง
5.9 การไหลเวียนของน้ําในมหาสมุทร
5.10 ประจักษพยานภาวะโลกรอน
6. รัฐบาลตางๆ
6.1 พิธีสารเกียวโต
6.2 พิธีสารเกียวโต – หลุมพรางที่อาจเกิดขึ้น
6.3 สหประชาชาติ
6.4 สหรัฐอเมริกา
6.5 ยุโรป
6.6 กรีนพีซทําอะไรบาง
6.7 การประทวงและปฏิบัตกิ ารไรความรุนแรง
7. กรีนพีซทําอะไรบาง
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8. วิธีแกปญหา
8.1 ประสิทธิภาพทางพลังงาน
8.2 ถามตอบเรื่องหลอดไฟ
8.3 พลังงานลม
8.4 พลังงานลมในประเทศไทย
8.5 พลังงานแสงอาทิตย – การเปลี่ยนแสงอาทิตยเปนพลังงาน
8.6 พลังความรอนใตพิภพ
8.7 พลังงานชีวภาพ
8.8 ไฟฟาพลังน้ํา
8.9 เทคโนโลยี Greenfreeze และการทําความเย็นจากแสงอาทิตย
8.10 ความคิดที่ผิดเกี่ยวกับนิวเคลียรเหตุใดพลังงงานนิวเคลียรจงึ เปนสวนหนึง่
ของปญหา
8.11 มายาคติเกี่ยวกับทางออกของปญหา
9. หนังสือโลกรอน 5 องศา
จะเห็นวาเนื้อหาในเว็บไซตมีความหลากหลายครอบคลุมในทุกเรื่องและละเอียด
พอสมควร อีกทัง้ เปนเว็บไซตที่ชักชวนใหคนเขารวมโครงการหรือมีความตระหนักเกี่ยวกับปญหาที่
เกิดขึ้นกับโลก มีกจิ กรรมตางๆใหผูสนใจทัง้ เยาวชนและผูใหญสามารถเขารวมได นอกจากจะเชิญ
ชวนใหทาํ กิจกรรมเกี่ยวกับการลดโลกรอนก็มีการนําเสนอเรื่องอื่นๆที่องคกรเห็นวาเปนประโยชน
ตอโลกอีกดวย
4. http://www.biotec.or.th/biotechnology-th/newsdetail.asp?id=2150
www.biotec.or.th เปนสวนหนึง่ ของเว็บไซต สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) ซึ่งเปนหนวยงานในกํากับของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้น
เมื่อป พ.ศ.2534 โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) และเรื่องภาวะโลกรอนเปนหัวเรื่องหนึ่งที่เว็บไซตไดกลาวถึงในสวน
ของขาว ดังนัน้ เนื้อหาจึงเปนบทความสัน้ ๆ และมีบทความยอดนิยมเรื่องทําไมโลกจึงรอนขึ้นๆ เรา
จะทํายังไงดี เรื่องภาวะโลกรอนทําลายการเก็บเกี่ยวของจีน เรื่องโรครายที่มากับโลกรอน เรื่อง
“ภาวะโลกรอน” ความเครียดของโลก เรื่องประสานแรงและรวมใจ สูภ ัยโลกรอน เรือ่ งสัตวและพืชก็
รับรูถึงสภาวะโลกรอนเชนกัน และเรื่องโลกรอนจริงหรือ แลวทําไมหิมะยังตก หัวขอเหลานี้มีลงิ ค
เขาไปอานได มีหนังสือใหมนาอานแนะนํามีชื่อหนังสือวา รับมือภาวะโลกรอนดวยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เรียบเรียงโดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ มีตัวอยางให
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โหลดอานได พรอมมีภาพหนังสือประกอบ นอกจากนีย้ ังมีสไลดของ ดร.นําชัย เกีย่ วกับโลกรอนให
โหลดฟรีอีกดวย

5. http://www.ldd.go.th/web_irw/knowledge/globalwarming2.htm
เว็บไซตนี้จัดทําโดยสวนเทคโนโลยีสารสนเทศการเตือนภัย สํานักบริหารและพัฒนาการใช
ที่ดิน มีหัวเรื่องผลกระทบตอประเทศไทยเพียงเรื่องเดียว ความยาวของเนื้อหาจึงมีนอยประมาณ
หนึง่ หนาครึง่ ในชวงแรกของบทความไดกลาวถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ และคาดวาจะเกิดขึ้นกับสวน
ตางๆของโลกและจึงกลาวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย โดยแบงหัวขอออกเปนผลกระทบ
ทางดานนิเวศวิทยา ผลกระทบดานเศรษฐกิจ และผลกระทบดานสุขภาพ ซึง่ ในหัวขอยอยนี้จะ
อธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ กับโลกและแทรกขอมูลผลกระทบที่เกีย่ วของกับประเทศไทยไว
สวนขอมูลอืน่ ๆนั้นไมไดปรากฏอยูในบทความ
อยางไรก็ตามภายในเว็บมีคลิปจากภาพยนตร
สารคดีเรื่อง An Inconvenient Truth ของอัลกอร ดังนั้นผูเขาชมที่เปดคลิปดูทั้งหมดก็จะไดรับ
ความรูในเรื่องของสาเหตุ การแกไข และความรูอื่นๆอยางละเอียดมากขึ้น
6. http://www.stou.ac.th/study/sumrit/9-50(500)/page2-9-50(500).html
เว็บไซตนี้เปนสวนหนึง่ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝายบริการเผยแพรทางไกล
สํานักการศึกษาตอเนื่องของมหาวิทยาลัย มีหวั ขอเว็บไซตวา “ความรูสูสังคม” จึงมีการเชิญชวนสง
บทความเพื่อเผยแพรทางอินเทอรเน็ต และบทความ “ภาวะโลกรอน” กับการดําเนินชีวิต เปน
บทความของคุณธวัชชัย สุขลอย เนื้อหาในยอหนาแรกกลาวถึงสาเหตุของปญหาภาวะโลกรอน
และในยอหนาถัดไปเปนเรือ่ งของผลกระทบในดานตางๆที่เกิดขึน้ ในหลายพืน้ ทีท่ ั่วโลก
มี
ภาพประกอบเปนรูปหมีขวั้ โลกบนกอนน้ําแข็ง และตอมากลาวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย โดยยกตัวอยางชุมชนบานขุนสมุทรจีน พรอมทั้งภาพประกอบ ซึง่ เปนภาพเสาไฟฟาที่อยูก ลาง
ทะเล
และในสวนสุดทายกลาวถึงการปองกันโดยเรียกรองใหคนไดตระหนักในปญหาที่เกิดขึน้
พรอมทัง้ เสนอใหภาครัฐสนับสนุนและประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูและรวมแกปญหา ดานลาง
ของหนาเว็บไซตมีลิงคไปยังรายการหลัก คือหนาความรูสูสังคม แมจะเปนบทความสั้นๆแตก็มี
เนื้อความที่อา นแลวทําใหเห็นวาโลกกําลังตองการการแกไขโดยเร็ว
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7. http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/usa_s/global_warming/sec0
1p01.html
www.thaigoodview.com เปนเว็บไซตที่จดั ทําโดย ครูอษุ า สัตยซื่อ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร โรงเรียนวัดหวยโปง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวขอเว็บไซตวา ภาวะโลก
รอน และมีหวั ขอหลัก ซึ่งใชไอคอนเปนรูป ขอนไม ประกอบดวย Home ผูจัดทํา ภาวะโลกรอน
ผลกระทบ การปองกัน การแกปญหาโลกรอน และแบบทดสอบชุดที่ 1 และเมื่อคลิกที่ไอคอนรูป
ขอนไมแตละอันก็จะประกอบดวยเนื้อหา หรือไอคอนยอยซึ่งจะปรากฏทางดานซายมือ ผูเขาชม
เว็บไซตสามารถเลือกอานไดตามความตองการ
ในหัวขอหลักเรื่องภาวะโลกรอนประกอบดวยหัวขอยอย 5 หัวขอไดแก สาเหตุ กลไก
greenhouse effect แกสเรือนกระจก
ผลกระทบ ประกอบดวยหัวขอยอย 3 หัวขอไดแก ดานนิเวศวิทยา ดานเศรษฐกิจ ดาน
สุขภาพ
การปองกัน ประกอบดวยหัวขอยอย 6 หัวขอไดแก การลดระยะทาง ปดเครื่องปรับอากาศ
ลดระดับการใชงาน reuse การรักษาปาไม ลดการใชนา้ํ มัน
การแกปญหาโลกรอน ประกอบดวยหัวขอยอย 2 หัวขอ ไดแก หยุดโลกรอนอยางไร ?
พลังงานทดแทนใหม
แบบทดสอบชุดที่หนึ่งซึง่ ประกอบดวยคําถาม 10 คําถาม โดยถามจากเนื้อหาทีน่ าํ เสนอ
ภายในเว็บไซต และในแตละขอมีตัวเลือกใหตอบ 4 ตัวเลือก เมื่อทําการทดสอบเสร็จแลวสามารถ
ประเมินผลได โดยคลิกที่ไอคอน ประเมินผลการทดสอบ และจะมีผลปรากฏวาตอบคําถามถูกกีข่ อ
ดานลางของเว็บไซต มีชื่อผูจัดทํา ที่อยูและเบอรติดตอ พรอมทัง้ บอกจํานวนผูเขาชม
เว็บไซตดวย เว็บไซตนี้เหมาะกับนักเรียนที่จะเรียนรูเรื่องภาวะโลกรอน มีเนื้อหาที่ครอบคลุมแต
อานเขาใจไดงา ยไมซับซอนมากเปนการเสนอแบบสรุปเอาใจความสําคัญ และมีบททดสอบใหได
ประเมินตนเองวามีความรูความเขาใจเรื่องโลกรอนมากเพียงใดดวย
8. http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=84612
www.vcharkarn.com เปนเว็บไซตที่เกี่ยวกับความรูทางวิชาการมีองคความรูดานตางๆ
ไมวาจะเปน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงาน ศิลปศาสตร เปนตน และหนาเว็บไซตนี้เปน
บทความทีน่ ํามาโพสตไวเมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2550 มีคนเขาชมแลว 417,565 คน และตอบแลว
853 คน (ขอมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2552) มีหวั ขอเรื่องคือ ภาวะโลกรอน : ผลกระทบตอประเทศ
ไทย โดยแบงออกเปนหัวขอ ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น ผลกระทบตอระบบนิเวศความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ผลกระทบตอการเกษตรและแหลงน้าํ เหตุการณสภาพอากาศรุนแรง ผลกระทบดาน
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สุขภาพ ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ และหัวขอ ทางออกของปญหาภาวะโลกรอน และ
ดานลางเปนขอความที่มีคนเขามาอานและแสดงความคิดเห็น ซึง่ มีทงั้ ที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ
กับบทความ ในสวนที่เกี่ยวของมีตัวอยางขอความดังนี้
“เราตองลดโลกรอนและชวยกันปลูกตนไมมากๆนะคะ”
“ถาสมมุตวิ าสถานการณตางๆที่วา เกิดขึน้ จริงเราจะมีวิธกี ารอยางไรถึงจะอยูรอดได”
“อยากใหทกุ คนชวยกันรักษาโลกของเราจังคะ”
มีทั้งคนทีเ่ ชื่อและไมเชื่อในเรือ่ งปรากฏการณโลกรอน
และมีหลายคนที่เขามาชวยกัน
กระตุนใหชว ยกันแกไขและปองกัน
นัน่ แสดงวาการมีเว็บบอรดทําใหผูเขาชมเว็บไซตมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่ วกับเนื้อหาระหวางกัน ไดทราบขอมูลที่เปนประโยชนเพิม่ เติมจาก
เนื้อหาเพราะบางคนมีความรูหรือสามารถแนะนําแหลงขอมูลอื่นได แตความนาเชื่อถือของขอมูล
นั้นก็ขึ้นอยูก ับแหลงอางอิง ผูเขาชมจึงตองใชวิจารณญาณในการอาน อยางไรก็ตามมีคนที่รว ม
แสดงความคิดเห็นที่ไมเกีย่ วของหรือเขามาเพื่อโฆษณาสินคาตางๆ เปนจํานวนมากพอสมควร
ในชวงหลัง
9. http://www.world-hot.th.gs/
เว็บไซตนี้เริ่มตนดวยหัวขอ intro คือเกริ่นนําเรื่องภาวะโลกรอน และถัดไปเปนหัวขอ
global warming คือกลาวถึงความหมายของภาวะโลกรอน และสาเหตุของการเกิดปญหาโลกรอน
ผูชมสามารถลิงคเขาไปอานหัวขอตางๆไดโดยลิงคจากขอความทางดานซายมือของหนาเว็บ หัวขอ
Categories ประกอบดวยหัวขอยอยที่ลงิ คอานไดคือ หนาหลัก โลกรอนคือ ผลกระทบของภาวะ
โลกรอน 10 วิธีงายๆหยุดภาวะโลกรอน และมหาสมุทรโลก ถูกทําลายแลว 96%
สําหรับเรื่องผลกระทบของภาวะโลกรอน มี 4 หัวขอที่ลิงคอานไดคือ ตนไมเมา หนึง่ ใน
ผลกระทบของภาวะโลกรอน น้ําทวม - ฝนแลง ผลกระทบโลกรอน ภาวะโลกรอน สงผลตอไฟปาใน
Alaska และคุณกําลังฆาหมีขั้วโลกโดยไมรูตัว ในสวนของภาพประกอบแตละภาพไดบอกทีม่ าไว
ใตภาพ และเนื้อหาเหลานี้ไดอางอิงที่มาจาก www.whyworldhot.com ในเรื่องของมหาสมุทรโลก
ถูกทําลายแลว 96% ก็เปนเรื่องที่อางอิงจากเว็บไซต www.whyworldhot.com เชนกัน
ในหัวขอ10 วิธีงา ยๆหยุดภาวะโลกรอน ไดใหขอมูล 10 ขอพรอมอธิบายสัน้ ๆประกอบ
ตัวอยางเชน
เปลี่ยนหลอดไฟ
การเปลี่ยนหลอดไปจากหลอดไสเปนหลอดประหยัดไฟหนึง่ ดวงจะชวยลด คารบอนไดออกไซดได
150 ปอนดตอป
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เช็คลมยาง
การขับรถโดยที่ยางมีลมนอย
อาจทําใหเปลืองน้าํ มันขึน้ ไดถึง
3%
จากปกติ
น้ํามันทุกๆแกลลอนที่ประหยัดได จะลดคารบอนไดออกไซด ได 20 ปอนด
ทั้ง 10 วิธีเปนเรื่องงายๆทีม่ ีประโยชนตอโลก การอธิบายสั้นๆทําใหผูอานเขาใจไดดีขึ้นวา
เหตุใดตองปฏิบัติเชนนัน้ หรือการปฏิบัติเชนนัน้ มีสว นดีอยางไรบาง
นอกจากนีย้ ังมีเว็บไซตอื่นทีส่ ามารถลิงคเขาไปหาขอมูลเพิ่มเติมได แตเปนเว็บไซตของ
ตางประเทศคือ www.biomicfuel.com สวนเว็บอืน่ เปนโฆษณาไมเกีย่ วกับเนื้อหาภาวะโลกรอน
ผูจัดทําเว็บไซตไดกลาวไวภายในเว็บวา เว็บไซตนี้จัดทําขึ้นเพือ่ เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
สภาวะโลกรอน และเนื่องจากตองการทําใหโหลดเร็ว และมีเนื้อหาสมบูรณ จึงทําการตัดกราฟก
บางสวนที่ทาํ ใหโหลดชาออกไป ดังนั้นการนําเสนอจึงเนนความเรียบงายนัน่ เอง
10. http://www.nst.or.th/article/article143/article48405.html
www.nst.or.th เปนบทความของสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย (Nuclear Society of
Thailand Article) มีที่มาจาก คอลัมน ไลฟ&เทค หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันเสารที่ 24
ธันวาคม 2548 หนา 19 โดยบัณฑิต คงอินทร เนื้อหาโดยรวมกลาวถึงงานวิจยั ของนักวิทยาศาสตร
2 ชิ้น ชิน้ แรกนัน้ ศึกษาน้าํ แข็งใตผิวทวีปแอนตารกติกาและพบวาระดับกาซเรือนกระจก คือ กาซ
คารบอนไดออกไซดและมีเทน ในบรรยากาศปจจุบัน สูงกวาชวงเวลาใดๆ ในระยะเวลา 650,000
ปที่ผานมา งานวิจัยอีกชิน้ หนึง่ พบวา ป 2005 เปนปที่ซีกโลกเหนือรอนมากที่สุด นับตั้งแตมีการ
บันทึกกันมา และยังเปนครั้งที่สอง ที่โลกรอนที่สุด นับตั้งแตป 1986 เปนตนมาอีกดวย ในตอน
สุดทายของบทความมีคํากลาวของคลินตันวา “ถือวาเราบาเอามากๆ ถาหากมามัวนัง่ เลนเกมอยู
กับอนาคตของลูกหลานของตัวเอง” ซึ่งเปนคําพูดที่กระตุนในผูอานไดหวนคิดวาเราไดทําสิ่งใดเพือ่
ชวยลดปญหาโลกรอนบางหรือยัง บทความนี้เปนบทความสัน้ ๆประมาณหนึง่ หนา มีรูปภาพ
ประกอบและกราฟแสดงคาเฉลี่ยอุณหภูมิ มีการเนนตัวอักษรใหหนาขึ้นสําหรับขอความที่ตองการ
ย้ําวาสําคัญ อยางไรก็ตามขอความและเนื้อหาในบทความนีย้ ังไมครอบคลุมในทุกหัวขอ และมี
ความซับซอนอยูบางเพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับงานวิจยั และมีคําศัพททางวิทยาศาสตร ที่อาจจะยาก
ตอการทําความเขาใจ
11. http://www.dek-d.com/board/view.php?id=867361
เว็บไซตนี้เสนอบทความที่โพสตโดยคุณ Swordman แหง Iris เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
2550/19.29 ในหัวขอ (รกบอรด) ภาวะโลกรอน (น้าํ แข็งละลายไปขนาดไหน...เห็นกันจะๆ)
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เนื้อหาในบทความนี้เล็งใหเห็นผลกระทบของภาวะโลกรอนโดยใชภาพเปรียบเทียบธาร
น้ําแข็งหลายแหงทั่วโลกที่ละลายในชวงเวลาที่ผา นมา รวมทัง้ ภาพเสาไฟฟาริมน้ําที่บางขุนเทียน
และเนื้อหาอีกสวนเปนวิธีการที่จะชวยลดปญหาโลกรอน 10 วิธีดว ยกัน ซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกับ
www.world-hot.th.gs และเนื้อหาสวนที่ผูเขียนตองการเนนจะใชตวั อักษรสีแดงหรือทําตัวหนา
เมื่อจบบทความแลวมีการ ขอคะแนนโหวตใหกระทู และมี comment จํานวนหลายหนาดวยกัน
และผูอานกระทูสามารถโหวตใหกับความเห็นหรือ comment ดีๆดวย จากการแสดงความคิดเห็น
ของผูอานซึง่ คาดวาสวนใหญนาจะเปนเยาวชนนัน้ ทําใหทราบวามีคนจํานวนมากที่เห็น
ความสําคัญของปญหานี้และอยากจะมีสว นในการแกไข
12. http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=121&post_id=1
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เว็บไซตนนี้ ําเสนอเนื้อหาเกีย่ วกับการศึกษา และเรื่องภาวะโลกรอนเปนหัวขอหนึ่งในคลัง
ความรูออนไลน ผูใชที่สมัครเปนสมาชิกสามารถตั้งกระทูแ ละตอบกระทูได
ในบทความเรือ่ งภาวะโลกรอนมีหวั ขอใหเลือกอานหลายหัวขอดวยกัน ไดแก
1. เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้
2. ภาวะโลกรอน
3. โลกรอนไดอยางไร
4. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
5. ภาวะเรือนกระจก
6. พลังจากดวงอาทิตย
7. การลดลงของโอโซน
8. ผลกระทบระดับโลก
9. ผลกระทบระดับประเทศ
10. การแกปญ
 หาโลกรอน
ในแตละหัวขอจะลิงคไปสูหนาใหม ซึง่ แตละเรื่องนั้นจะมีบทความ รูปภาพประกอบ
แผนภูมิและกราฟตางๆอธิบายคอนขางละเอียด และมีความรูทางดานวิทยาศาสตรคอนขางมาก
เมื่อบทความหนึง่ ๆจบจะมีที่มาบอกไววา อางอิงจากแหลงใด นอกจากนี้ในหนาแรกมีการแนะนํา
เว็บไซตเพิ่มเติมดานลางเพื่อใหผูสนใจลิงคอานได ซึง่ เปนเว็บไซตของตางประเทศ เมื่อผูอา น
อยากจะแสดงความคิดเห็นก็สามารถแสดงความคิดเห็นไดในทุกๆหัวขอ
สวนการใชภาษาในเว็บไซตนี้มีลักษณะเปนบทความทางวิชาการ เนนการใหขอมูลความรู
เชนในหัวขอ เอลนีโญ/ลานีญา พลังงานจากดวงอาทิตย อยางไรก็ตามในบางหัวขอจะมีขอความที่
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กระตุนหรือจูงใจใหผูอานเห็นถึงความสําคัญของปญหา
จึงมีการใชภาษาทีก่ ระตุนหรือจูงใจ
ตัวอยางเชน ในหัวขอเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ กลาวไววา หากโลกรอนไดรับการพิสูจนวา เปน
ตัวการทีท่ าํ ใหเกิดหายนะบนโลกใบนี้ จะเรียกสิง่ ที่เกิดขึ้นวา “กรรมใดใครกอ กรรมนั้นยอม
ตอบสนอง” คงไมผิด
13. http://www.localtalk2004.com/V2005/detail.php?file=1&code=c2_20122006_01
เว็บไซตนี้เปนเว็บไซตขาวทองถิน่ มีขาวหลายประเภทดวยกัน และเรื่องภาวะโลกรอนเปน
หัวขอหนึง่ ที่ไดใหความสําคัญ มีลิงคหวั ขอ special feature Global Warming How to and
Action เมื่อคลิกเขาไปแลว จะมีบทความที่เกีย่ วของกับโลกรอน 16 เรื่องดวยกัน (วันที่ 23 ตุลาคม
2551) ซึ่งอาจจะมีบางเรื่องที่มีปญหาคือไมสามารถลิงคอานได สําหรับบทความทั้ง 16 เรื่องนั้น
เริ่มตั้งแต 3 พฤษถาคม 2550 ไปจนถึง 23 ตุลาคม 2551 ประกอบดวยหัวขอดังนี้
1. ถึงวิกฤตโลกรอนแลว
2. กมหนารับผลกรรมที่ไมไดกอขึ้น
3. “กาซเรือนกระจก” ประกอบดวยอะไรบาง
4. ภูเขาน้ําแข็ง - ปาตนน้ําในเขตหนาว
5. แนวปะการัง - บานที่กาํ ลังถูกทําลาย
6. โลกอยูในกรรมมือของคุณ!
7. หยุดโลกรอนดวยมือคุณ
8. ศตวรรษสุดทายของเรา
9. ความจริงอันโหดรายของอนาคตโลกรอน
10. อะไรจะเกิดขึ้นกับคน 3 พันลานที่เอเชีย
11. พลังงานจากขยะทางออกโลกรอน?
12. ภารกิจกูโลก
13. เครือขายหยุด “โลกรอน” - กอนที่จะสายเกินแก
14. ลดบริโภคเนื้อสัตว อีกหนึ่งทางเลือกลดโลกรอน
15. เลือกกินอาหาร 5 แบบ เพื่อสุขภาพของเรา เพื่อสุขภาพโลก
16. ชวยดวย ขวด - ถุงพลาสติกลนโลก!
ในบทความแตละเรื่องจะประกอบดวยหัวขอ ภาพประกอบ วันทีท่ ี่โพสตและนามของผู
โพสต ที่มาของบทความเชนแปลหรือเรียบเรียงจากแหลงใด นอกจากนี้ยงั มีการอํานวยความ
สะดวกแกผูอา น มีไอคอนเพื่อบันทึกบทความเก็บไว ไอคอนสั่งพิมพหนาปจจุบนั และไอคอนปรับ
ขนาดตัวอักษร ใหญสุด ใหญและพอดีเพือ่ อํานวยความสะดวกในการอานอีกดวย
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สําหรับเนื้อหาและภาษาที่ใชนั้นแตละหัวขอจะมีความตางกันออกไป บางหัวขอเนนการให
ขอมูลความรูเกี่ยวกับโลกรอน สวนบางหัวขอนอกจากจะใหความรูแลวยังจูงใจใหเห็นความสําคัญ
และตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นดวยเชน หัวขอเรื่อง หยุดโลกรอนดวยมือคุณ โลกอยูในกรรมมือ
ของคุณ! เปนตน
14. http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php
สมาคมผูดูแลเว็บไทย รวมกับ 4สสส. และภาคี มีแนวคิดทีจ่ ะเปดโอกาสใหคนไทย
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสามารถเขาถึงความรูที่เหมาะสมไดผานสือ่ ICT โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต
ซึ่งมีวธิ ีการพื้นฐานคือ การรวมพัฒนาฐานความรูซึ่งเยาวชนสามารถเขาถึงไดโดยงาย และเปด
โอกาสใหผทู ี่มคี วามรูสามารถบริจาคความรูของตนผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อใหเปนประโยชนแก
ชาวไทย ถวายเปนพระราชกุศลในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมมายุครบ 80 พรรษา และยังเปนการ
สนองพระราชประสงคในดานการสนับสนุนการเรียนรูของประชาชนโดยเฉพาะในหมูเยาวชน ดัง
พระบรมราโชวาททีว่ า "เด็กควรไดเรียนความรู ควรไดเรียนความดี และควรไดเรียนวิธีทาํ งานได"
จึงไดจัดทําโครงการคลังปญญาไทยขึ้น ซึ่งเปนโครงการที่จัดตั้งขึน้ โดยมีเปาหมายในการสรางและ
พัฒนาแหลงความรูขนาดใหญของคนไทย โดยอาศัยอินเทอรเน็ตเปนสือ่ ในการเขาถึงประชาชน ซึ่ง
เปดโอกาสใหประชาชนมีแหลงศึกษา และเขามามีสวนรวมแบงปนขอมูล ขาวสาร และความรู
อยางอิสระ ผานทางเว็บไซต “www.panyathai.or.th” พรอมทั้งผสมผสานแนวคิด “ชีวาภิวัตน”
หรือการแผขยายความรูในทุกๆดานของชีวติ เพื่อใหคนไทยมีความรูอยางพอเพียง ที่จะกาวเดินไป
ขางหนาไดอยางมัน่ คง มีเหตุผล มีสติสัมปชัญญะ ใชชวี ิตอยางสรางสรรค และมีเปาหมาย
ดังนัน้ หนึ่งในความรูที่ไดนาํ มาเสนอและเผยแพรคือเรื่องภาวะโลกรอนโดยแบงออกเปน
หัวขอไดดังนี้
1. ที่มาของภาวะโลกรอน
2. ปจจัยสําคัญทีท่ ําใหเกิดภาวะโลกรอน
3. กาซและสารทีม่ ีผลกระทบตอภาวะโลกรอน

4

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนหนวยงานของรัฐที่มิใชสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 อยูภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี ทําหนาที่ จุดประกาย กระตุน
สนับสนุน ประสานความรวมมือเพื่อ ใหคนไทยริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการสรางเสริมสุขภาพโดยไมจํากัดกรอบวิธีการ และยินดีเปดรับแนวทาง
ปฏิบัติการใหมๆ ที่เปน ความคิดสรางสรรคสามารถนําไปสูการขยายคานิยมและการสรางพฤติกรรมสราง เสริมสุขภาพแกประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและกวางขวาง นับเปนองคกรดานสุขภาพรูปแบบใหมที่สอดคลองกับมติของสมัชชาสุขภาพโลก ดานการสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (World Health Assembly Resolution 12.8 : Health Promotion and Health Life-Style)
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3.1 ไอน้ํา (H2O)
3.2 กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)
3.3 กาซมีเทน (CH4)
3.4 กาซไนตรัสออกไซด (N2O)
3.5 สารประกอบคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC)
3.6 โอโซน (O3)
3.6.1 โอโซนในชั้นสตราโตสเฟยร (Stratosphere Ozone)
3.6.2 โอโซนในชั้นโทรโพสเฟยร (Troposphere Ozone)
3.6.3 การลดลงของโอโซน
4. มนุษยเปนตัวการทําใหเกิดภาวะโลกรอนจริงหรือ?
5. ผลจากภาวะโลกรอน
5.1 เอล นิโญ (El Nino)
5.2 ลา นิญา (La Nino)
5.3 บทเรียนจากภาวะโลกรอน
5.4 จากปญหาภาวะโลกรอน อะไรกําลังจะเกิดขึ้นตามมา?
5.5 คาดการณภาวะโลกรอนในอนาคต
5.5.1 โลกรอนที่สุดในรอบ 400 ป
5.5.2 ใจกลางโลกยังรอนจัด
5.5.3 อีก 23 ป เอเชียระวังการเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงของดินฟา
อากาศ
5.5.4 ยุโรป...แชมเปยนอุณหภูมิโลกรอน และในอนาคตอาจจะไมมีฤดู
หนาว
5.5.5 ปญหาภาวะโลกรอนจะทําใหเกาหลีใตกลายเปนประเทศกึง่ รอนใน
อนาคต
5.5.6 ธารน้ําแข็งขั้วโลกใตบางลง หวัน่ ทําใหนา้ํ ทะเลสูงขึน้
5.5.7 ชาวโลก 634 ลานคน เตรียมรับเคราะหจากภัยระดับน้ําทะเลหนุน
ขึ้นสูง
5.5.8 หลายชาติในเอเชียเตรียมเผชิญระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น
5.5.9 พรรณไมจะขึ้นในทวีปน้ําแข็ง
5.5.10 นักวิทยาศาสตรหลายชาติเดินทางสูขั้วโลกเพือ่ ศึกษาผลอากาศ
เปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกรอน
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5.5.11 เอลนิโญทําใหทะเลไทยมีน้ําเย็นลง และเกิดตะกอนขุน
5.6 ผลกระทบตอประเทศไทย
5.6.1 ระดับน้ําทะเลขึ้นสูง
5.6.2 ผลกระทบตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
5.6.3 ผลกระทบตอการเกษตรและแหลงน้าํ
5.6.4 เหตุการณสภาพอากาศรุนแรง
5.6.5 ผลกระทบดานสุขภาพ
5.6.6 ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ
6. การปองกันภาวะโลกรอน
6.1 พิธีสารเกียวโต
6.2 เราจะมีสว นชวยคลายภาวะโลกรอนไดอยางไร?
6.2.1 ประชาชนทัว่ ไป
6.2.2 เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร ชาวนา
6.2.3 สถาปนิกและนักออกแบบ
6.2.4 สื่อมวลชน นักสื่อสารและโฆษณา
6.2.5 ครู อาจารย
6.2.6 นักวิจยั นักวิทยาศาสตร และวิศวกร
6.2.7 นักธุรกิจ อุตสาหกรรมและบริการ
6.2.8 นักการเมือง ผูว าราชการฯ และรัฐบาล
ในเว็บไซตนมี้ ีเนื้อหาจํานวนมากสามารถแบงสารบัญตามดานบน ผูอา นสามารถลิงคอาน
หัวขอที่ตนสนใจได สิ่งทีน่ า สนใจในเว็บไซตนี้คือการปองกันภาวะโลกรอน ในเรื่องที่เราจะมีสว น
ชวยคลายภาวะโลกรอนไดอยางไร เพราะมีการแบงออกเปนอาชีพตางๆวาแตละอาชีพมีแนวทาง
ในการปองกันโลกรอนไดอยางไรซึ่งแตกตางไปจากเว็บไซตอื่นๆ นอกจากนี้ขอมูลอื่นก็คอนขาง
ละเอียดครอบคลุมเรื่องสําคัญทั้งสาเหตุ ผลกระทบและการปองกัน มีเรื่องของความรูทาง
วิทยาศาสตร มีกราฟ ตาราง และภาพประกอบมากมาย เชน เมื่อกลาวถึงปรากฏการณ เอล นิโญ
(El Nino) และลา นิญา (La Nino) ก็มีภาพประกอบเพือ่ อธิบายลักษณะการเกิดปรากฏการณทั้ง
สอง อยางไรก็ตามผูใหสมั ภาษณทา นหนึง่ ไดประเมินการนําเสนอของเว็บไซตนวี้ า “ทันสมัย
นาเชื่อถือดี แตอยากใหรูปภาพเขาใจงายกวานี้เพราะเปนวิชาการเกิน” และอีกทานหนึง่ กลาวใน
ทํานองเดียวกันวา “ขอมูลนาสนใจดี แตนา จะเพิ่มสีสัน ใหเหมาะกับทุกคนที่อา นขอมูลไมควรยาว
เกินไปเพราะจะทําใหนา เบื่อ”
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15. http://www.bangchak.co/coolEarth/index.htm/
หนาเว็บไซตนเี้ ปนสวนหนึง่ ของเว็บไซตของบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
มีเพื่อใหขอมูลเรื่องผลิตภัณฑและบริการ ขาวความเคลื่อนไหวตางๆของบริษัท และเรื่องโลกรอน
อยูในหัวขอรวมลิงคทางดานขวาลางของหนาแรกใชชื่อลิงควา “ความรูเรื่องโลกรอนกับบางจาก
ผูนําพลังงานทดแทน” เมือ่ คลิกจะลิงคไปสูเว็บที่บางจากไดจัดทําขึน้ จะแบงลิงคออกเปน หนา
หลัก บางจากกับพลังงานทดแทน และความรูเรื่องโลกรอน นับวาเปนเว็บทีน่ าสนใจทีเดียว
เนื่องจากการนําเสนอที่ดงึ ดูดใหอาน มีความสวยงามเนื่องจากมีภาพประกอบ มีเพลงประกอบ
เนื้อหาที่ครอบคลุม แตไมละเอียดนัก เหมาะกับคนที่ตองการทราบเรื่องทัว่ ไปเกี่ยวกับโลกรอน ผูให
สัมภาษณทา นหนึ่งไดประเมินเว็บไซตบางจากวา “เว็บนาสนใจดี บอกตรงประเด็น เขาใจงาย สีสนั
ฉูดฉาด นาอานมาก” และอีกทานกลาววา “อานแลวไดความรู เนื้อหาเยอะ นาอานดี”
เว็บไซตบางจากมีการจัดหัวขอใหลิงคอานได ดังนี้
1. บางจากกับพลังงานทดแทน
1.1 ภาวะโลกรอนกับพลังงานทดแทน
1.2 บางจากรวมใจชวยภัยโลกรอน
2. ความรูเรื่องโลกรอน
2.1 โลกรอนคืออะไร
2.2 ภาวะเรือนกระจก
2.3 ภาวะโลกรอนกับพลังงานทดแทน
2.4 แกสเรือนกระจกมาจากไหน
2.5 ผลกระทบจากสภาวะโลกรอน
2.6 เรามีวิธีงา ยๆรวมกันหยุดโลกรอน
2.7 โลกสวยดวยมือเรา
2.8 บางจากรวมใจชวยภัยโลกรอน
แตละหัวขอที่เว็บไซตนําเสนอตางเปนเรื่องหลักที่ประชาชนควรทราบตั้งแตความหมาย
ของโลกรอน สาเหตุ ผลกระทบ และการปองกัน โดยทางเว็บไซตไดนําเนื้อเรื่องมาจากหลายๆ
แหลงที่อานไดเขาใจไดงายและไมละเอียดจนทําใหนาเบือ่ และเนื้อเรื่องที่นาํ มาเผยแพรในแตละ
หัวขอนัน้ ก็ไดระบุที่มาไว คืออางอิงจากเว็บไซตอื่นๆ ในหนาแรกนัน้ จะมีลิงคดานลางที่สามารถลิงค
ไปสูเว็บไซตอื่นทีน่ าสนใจทัง้ เว็บไซตภายในและตางประเทศ
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การเปรียบเทียบการนําเสนอเรื่องภาวะโลกรอนของเว็บไซตจาํ นวน 15 เว็บ
1. เนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอ
เนื้อหา
การกลาวถึงภาวะโลกรอนในประเด็นเกี่ยวกับความหมาย สาเหตุ และผลกระทบเปนสิ่ง
สําคัญที่เว็บไซตควรอธิบายหรือระบุอยางชัดเจน เนือ่ งจากประเด็นเหลานีม้ ีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจในขั้นแรกคือการแยกแยะปญหา (Problem Identification) ซึ่งทําใหผูอานเว็บไซตจะได
เขาใจในปญหาภาวะโลกรอนอยางแทจริง
ความหมายของโลกรอน
ความหมายของโลกรอนคือคํานิยามถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นวามีลักษณะอยางไร เพื่อให
ผูอานเขาใจตรงกันเกี่ยวกับลักษณะของปรากฏการณภาวะโลกรอน
จากการศึกษาพบวามีเว็บไซตที่กลาวถึงความหมายของโลกรอนมีจํานวน 9 เว็บไซต
คิดเปนรอยละ 60 ไดแก
1. www.whyworldhot.com
2. www.deqp.go.th
3. www.stou.ac.th
4. www.thaigoodview.com
5. www.vcharkarn.com
6. www.world-hot.th.gs
7. www.tlcthai.com
8. www.panyathai.or.th
9. www.bangchak.co
เว็บไซตที่ไมไดกลาวถึงความหมายของโลกรอนมีจํานวน 6 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 40
ไดแก
1. www.greenpeace.org
2. www.biotec.or.th
3. www.ldd.go.th
4. www.nst.or.th
5. www.dek-d.com
6. www.localtalk2004.com
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนของเว็บไซตดานการเสนอความหมายของภาวะโลกรอน
เว็บไซต
ระบุความหมาย
ไมระบุความหมาย

จํานวนเว็บไซต
9
6

คิดเปน %
60
40

จากทั้งหมด 15 เว็บไซตที่ศกึ ษามีเว็บไซตที่บอกหรืออธิบายความหมายของภาวะโลกรอน
จํานวน 9 เว็บไซต โดยมีความยาวประมาณ 2-8 บรรทัด มักจะกลาวในตอนตนของเนื้อหา สวน
ใหญใหความหมายของภาวะโลกรอนวา ภาวะที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เนื่องจากความรอนจาก
แสงอาทิตยถกู เก็บไวใตบรรยากาศมากขึ้น และมักจะกลาวรวมกับสาเหตุของโลกรอน แตบาง
เว็บไซตไมไดกลาวถึงความหมายเนื่องจากชื่อเรียกปรากฏการณนี้มีความหมายคอนขางชัดเจนอยู
ในตัว
สาเหตุของปญหา
สาเหตุของปญหาคือการบอกถึงที่มาหรือตัวการทีท่ าํ ใหเกิดปรากฏการณภาวะโลกรอน
จากการศึกษาสามารถแบงเว็บไซตออกเปน 3 ประเภทเกีย่ วกับการรายงานสาเหตุของภาวะโลก
รอน คือ เว็บไซตที่ระบุสาเหตุอยางสัน้ เว็บไซตระบุสาเหตุและอธิบายเพิ่มเติม และเว็บไซตที่ไมได
ระบุถึงสาเหตุ
1. เว็บไซตที่ระบุสาเหตุอยางสั้นวา มนุษยหรือกิจกรรมทีม่ นุษยกระทําเปนสาเหตุของ
ปญหาโลกรอน หรือมาจากกาซเรือนกระจก เว็บทีก่ ลาวสั้นๆนีม้ ีทงั้ หมด 10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ
66.66 ไดแก
1. www.whyworldhot.com
2. www.deqp.go.th
3. www.greenpeace.org
4. www.biotec.or.th
5. www.stou.ac.th
6. www.vcharkarn.com
7. www.world-hot.th.gs
8. www.nst.or.th
9. www.dek-d.com
10. www.localtalk2004.com
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2. เว็บไซตที่กลาวรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่ วกับสาเหตุโดยอธิบายถึงที่มาของกาซเรือน
กระจกตางๆประกอบ มีทั้งหมด 4 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 26.66 ไดแก
1. www.thaigoodview.com
2. www.tlcthai.com
3. www.panyathai.or.th
4. www.bangchak.co
3. เว็บไซตที่ไมไดระบุถึงสาเหตุของภาวะโลกรอนมีจาํ นวน 1 เว็บไซต คือ www.ldd.go.th
เว็บไซตสวนใหญ คือ รอยละ 93.33 ระบุถึงสาเหตุของภาวะโลกรอน และในจํานวนนี้
มักจะกลาวสาเหตุอยางสัน้ สวนเว็บไซตทไี่ มไดระบุสาเหตุนนั้ มีเพียงเว็บไซตเดียว คิดเปนรอยละ
6.67 (ดังตารางที3่ )
ตารางที่ 3 แสดงการเสนอเรือ่ งสาเหตุของโลกรอนในเว็บไซต
ประเภทเว็บไซต
ระบุสาเหตุอยางสั้น
ระบุสาเหตุและอธิบายเพิ่มเติม

จํานวนเว็บไซต (%)
10 (66.66)
14
(93.33)
4 (26.66)

ไมไดระบุสาเหตุ

1 (6.67)

จากการศึกษาพบวาเว็บไซตที่ระบุสาเหตุทกุ เว็บไดนาํ เสนอตรงกันในเรื่องของสาเหตุของ
ภาวะโลกรอนโดยระบุวา การทํากิจกรรมของมนุษยทกี่ อ ใหเกิดกาซเรือนกระจก มีหลายเว็บไซตที่
ไดอางถึงรายงานของ IPCC ที่รวบรวมงานวิจยั ของนักวิทยาศาสตรกวา 2,500 คนพบวามีความ
เปนไปได 90% ที่ภาวะโลกรอนเกิดจากกิจกรรมมนุษย และมีหลายเว็บไซตทกี่ ลาวรายละเอียด
เพิ่มเติมเรื่องทีม่ าของกาซเรือนกระจก และปรากฏการณเรือนกระจก สวนเว็บไซตที่ไมไดกลาวถึง
สาเหตุนั่นเปนเพราะเรื่องที่เว็บไซตเสนอมีเพียงหัวขอผลกระทบที่มีตอประเทศไทยนัน่ เอง
การบอกถึงสาเหตุมีขอดีคือจะทําใหผูอานทราบถึงทีม่ าของปญหา ซึง่ จะนําไปสูการแกไข
และเกิดประสิทธิผลมากยิง่ ขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความรูของผูรับสาร (Cognitive) คือให
ความรูวา ตนตอของปญหาคืออะไร อาจนําไปสูการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ (Affective) คือเขาใจวา
ตนเองมีสว นทําใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน จึงอาจเกิดพฤติกรรม (Conative) ที่จะลดปญหาภาวะ
โลกรอนตอไป
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ผลกระทบในประเทศและในตางประเทศ
ผลกระทบ คือ ความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นเนือ่ งจากภาวะโลกรอน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแลวหรือมี
การคาดการณวาจะเกิดขึ้นในอนาคต การรายงานเกี่ยวกับผลกระทบนั้นเปนการประเมินความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทําใหผรู ับสารทราบถึงอันตราย รายละเอียดอื่นๆที่เกีย่ วของ และโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหายจากผลกระทบนั้นๆ
นอกจากนีท้ าํ ใหผูรับสารประเมินความสามารถของตนเองที่จะรับมือหรือจัดการกับความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนีผ้ ูรบั สารอาจจะประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ต่ํา คือคิดวาผลกระทบนัน้
เปนเรื่องที่ยอมรับได หรืออาจจะประเมินความเสี่ยงวาอยูในระดับสูง แลวมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับความเสี่ยงนัน้ ก็เปนได ทั้งนี้การเปลี่ยนพฤติกรรมอาจขึ้นอยู
กับตัวสารที่ไดรับ หรือตัวผูรบั สารเองวามีทัศนคติเชนไร ประเด็นผลกระทบจึงเปนอีกประเด็นหนึง่ ที่
สําคัญที่ทกุ เว็บไซตกลาวถึง
จากการศึกษาพบวาเว็บไซตที่กลาวถึงผลกระทบภายในประเทศมีจาํ นวน 13 เว็บไซต คิด
เปนรอยละ 86.67 และที่ไมไดกลาวถึงผลกระทบภายในประเทศมีจํานวน 2 เว็บไซต คิดเปนรอย
ละ 13.33 และทั้ง 15 เว็บไซตกลาวถึงผลกระทบในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 100 เว็บไซตที่แยก
การรายงานผลกระทบโดยแบงออกเปนผลกระทบในตางประเทศและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศไทยมีจํานวน 3 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 20 (ดังตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 แสดงการนําเสนอเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศและตางประเทศในเว็บไซต
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

เว็บไซต
www.whyworldhot.com
www.deqp.go.th
www.greenpeace.org
www.biotec.or.th
www.ldd.go.th
www.stou.ac.th
www.thaigoodview.com
www.vcharkarn.com
www.world-hot.th.gs
www.nst.or.th
www.dek-d.com
www.tlcthai.com
www.localtalk2004.com
www.panyathai.or.th
www.bangchak.co
รายงาน
ไมรายงาน

รายงานผลกระทบ
ในประเทศ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13 (86.67%)
2 (13.33%)

รายงานผลกระทบ
ในตางประเทศ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15 (100%)
0 (0%)

แบงหัวขออยาง
ชัดเจน
/
/
/
3 (20%)
12 (80%)

ทั้ง 15 เว็บไซตไดกลาวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในตางประเทศ แตเว็บไซตที่กลาวถึงนอย คือ
www.vcharkarn.com เพราะเปนหัวขอผลกระทบในประเทศไทย ขอความที่กลาวถึงผลกระทบใน
ตางประเทศนัน้ จะเปนลักษณะกลาวโดยรวมทัง้ โลก เชน อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึน้ จะทํา
ใหการระเหยของน้าํ ทะเล มหาสมุทร แมนา้ํ ลําธาร และทะเลสาบเพิม่ มากขึ้น เปนตน บางเว็บไซต
กลาวเพียงสัน้ ๆ แตบางเว็บไซตจะอธิบายลักษณะของผลกระทบ กลุมประชากรที่จะไดรับ
ผลกระทบ หรือความเปนไปไดที่จะเกิดผลกระทบนั้นๆอยางละเอียด (ดูรายละเอียดไดจากตารางที่
8 การประเมินความเสี่ยง) และบางเว็บนําเสนอโดยแบงออกเปนขอยอย เชน แยกออกเปนทวีป
ตางๆ เปนตน
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เว็บไซตที่แยกผลกระทบออกเปนหัวขอยอยอยางชัดเจน มี 6 เว็บไซต คิดเปนรอยละ
46.67 ไดแก
www.deqp.go.th และ www.ldd.go.th
แบงเปนหัวขอ ผลกระทบแถบขั้วโลก ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา
เหนือและรัฐทีเ่ ปนเกาะเล็กๆ
www.thaigoodview.com และ www.bangchak.co
แบงเปนหัวขอ ผลกระทบดานนิเวศวิทยา ดานเศรษฐกิจ และดาน
สุขภาพ
www.world-hot.th.gs แบงเปนหัวขอ ผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศ ตอทะเลและมหาสมุทร
และตอมนุษย
www.panyathai.or.th แบงเปนหัวขอ เอล นิโญ ลา นิญา บทเรียนจากภาวะโลกรอน จาก
ปญหาโลกรอน อะไรกําลังเกิดขึ้นตามมา คาดการณภาวะโลกรอนใน
อนาคต และผลกระทบตอประเทศไทย
www.vcharkarn.com แบงเปนหัวขอ ระดับน้าํ ทะเลขึ้นสูง ผลกระทบตอระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบตอการเกษตรและแหลงน้าํ เหตุการณ
สภาพอากาศรุนแรง ผลกระทบดานสุขภาพ และผลกระทบทางสังคม
และเศรษฐกิจ (ทั้งสิน้ เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย)
จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาทุกเว็บไซตเลือกที่จะนําเสนอเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
ตางประเทศหรือระดับโลก
และบางเว็บไซตไมไดเสนอผลกระทบที่เกิดในประเทศไทยแตก็เปน
จํานวนนอย และสวนใหญจะกลาวเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยรวมไมไดแยกเปนผลกระทบใน
ประเทศและตางประเทศอยางชัดเจน ทัง้ นี้อาจเปนเพราะผลกระทบที่เห็นไดชัดเจนในประเทศไทย
มีไมมากนัก แตพื้นที่บริเวณขั้วโลกหรือในตางประเทศจะเห็นผลกระทบที่ชัดเจนกวา และมีความ
หลากหลายทางขอมูลมากกวา นอกจากนีน้ าจะมีสาเหตุมาจากขอมูลที่นาํ มาเสนอเปนขอมูลที่ได
จากเว็บไซตหรือการวิจัยในตางประเทศ
เว็บไซตจึงเลือกนําเสนอเรื่องผลกระทบที่เกิดขึน้ ใน
ตางประเทศมากกวาผลกระทบภายในประเทศนั่นเอง
นอกจากนีพ้ บวาผลกระทบที่นาํ เสนอนัน้ เปนผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเกือบทัง้ หมด แต
ผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจนั้นเว็บไซตนําเสนอในปริมาณนอย อยางไรก็ตามมีการกลาวถึง
บางคือเปนผลกระทบที่สืบเนื่องจากผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เชน “ความเสียหายตางๆที่เกิดขึ้น
ไมวา จะเปน การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมที่สําคัญตามแนวชายฝง ที่ยุบตัว ภัยธรรมชาติ และ
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ความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณธรรมชาติที่รุนแรง ลวนสงผลใหผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเปน
สินคาออกหลักของประเทศมีปริมาณลดลง พืน้ ทีท่ ี่คุมคาแกการปองกันในเชิงเศรษฐกิจ และพืน้ ที่
ที่มีการพัฒนาสูง อาจไดรับการปองกันลวงหนา เชน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จําตองมี
โครงสรางปองกันกระแสคลืน่ ซึง่ จะรุนแรงขึ้นเมื่อน้ําทะเลสูงขึ้น หรือการสรางกําแพงกัน้ น้ําทะเล
หรือเขื่อน เพือ่ ปองกันการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทางการเกษตร และการทํานาเกลือ เปนตน” จาก
www.vcharkarn.com
วิธีปองกันและแกไข
วิธีการปองกันและแกไข เปนมาตรการที่เว็บไซตเสนอเพื่อใหผูรับสารไดทราบวิธที ี่จะนําไป
ปฏิบัติเพื่อลดและชะลอการเกิดปญหาหรือความเสียหายจากผลกระทบของภาวะโลกรอน และ
อาจกลาวไดวา การเสนอวิธกี ารปองกันนัน้ เปนการเสนอทางเลือกที่หลากหลายเพื่อใหผูรับสารได
กําหนดทางเลือก (Listing of Alternatives) และเลือกทางเลือก (Selection of Alternative) ที่
เหมาะสมกับตนในการแกไขปญหาจะเกิดขึ้นในตัดสินใจตอไป
ซึ่งทําใหผูรับสารคิดวาตนมี
ทางออกในการจัดการกับปญหา
จากการศึกษาพบวาเว็บไซตที่ไมไดกลาวถึงวิธกี ารปองกันและแกไขมีจาํ นวน 4 เว็บไซต
คิดเปนรอยละ 26.67 และเว็บไซตที่กลาวถึงวิธีการปองกันและแกไขภาวะโลกรอน มีจํานวน 11
เว็บไซต คิดเปน 73.33 (ดังตารางที่ 5) ไดแก
www.whyworldhot.com กลาวถึงวิธีงา ยๆ 10 วิธี และ 51 วิธีลดภาวะโลกรอนจากนิตยสาร TIME
เชน ปลูกตนไมเพราะการปลูกตนไมหนึ่งตนจะดูดซับคารบอนไดออกไซด
ได 1 ตัน ตลอดอายุของมัน ลดการใชพลังงานในบาน (การใชไฟฟาในที่
พักอาศัย มีสว นทําใหเกิด กาซเรือนกระจก ถึง 16%)
www.greenpeace.org กลาวถึงเรื่อง การใชพลังงานสะอาด การลดกาซเรือนกระจก และมีคมู ือ
กูวิกฤตสภาพภูมิอากาศใหดาวนโหลดเพือ่ อานได ซึง่ จัดทําโดย สสส.
และเครือขายจิตอาสา
โดยมีวธิ ีปฏิบัติตัวเพือ่ ลดโลกรอนและมีภาพ
การตูนประกอบใหนา อานยิง่ ขึ้น เชน ปดเครื่องปรับอากาศในชวงเชาตรู
(6.00-8.00 น.) จะลดพลังงานลงได 4,363 วัตตตอชั่วโมง และชวงเย็น
(16.00-18.00 น.) จะประหยัดพลังงานลงไดอีก 5,560 วัตตตอชั่วโมง
กลาวประมาณ 2 ยอหนา เชน การขับรถดวยความเร็วทีพ่ อเหมาะ การ
www.stou.ac.th
ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิเหมาะสม
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www.thaigoodview.com กลาวไว 6 วิธพี รอมอธิบายสั้นๆ เชน การลดระยะทางที่ใชสําหรับการ
ขนสงอาหาร เนื่องจากมลพิษจากการขนสงนัน้ เปนตัวการสําคัญมาก
ที่สุดในการเพิม่ ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ
www.vcharkarn.com กลาวในลักษณะบรรยายประมาณ 5 บรรทัด โดยแนะนําใหลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด และพิธีสารเกียวโต
www.world-hot.th.gs/ กลาวถึงวิธี 10 วิธีดวยกัน และบอกรายละเอียดวาปฏิบัติเชนนัน้ แลวจะ
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดเทาไหร เชน การเปลี่ยนหลอดไป
จากหลอดไสเปนฟลูออเรสเซนตหนึ่งดวง จะชวยลดคารบอนไดออกไซด
ได 150 ปอนดตอป
www.dek-d.com
กลาวไว 10 วิธี เชนเดียวกับ www.world-hot.th.gs
www.tlcthai.com
กลาวแบงเปน 4 ตอน คือ การลดกาซคารบอนไดออกไซด การใช5
พลังงานสะอาด พิธีสารเกียวโต และสวนสุดทายเปนวิธีลดโลกรอนที่บา น
ที่ทาํ งานและโรงเรียน และระหวางการเดินทาง เชน ปดโทรทัศนเมื่อไมมี
คนดู หากเปดโทรทัศนทงิ้ วันละ 1 ชั่วโมง พรอมกัน 1 ลานเครื่อง จะเสีย
คาไฟรวมเดือนละ 8.25 ลานบาท
www.localtalk2004.com กลาวแทรกในบทความแตละเรื่องตางกัน บางบทความก็กลาวถึงเรือ่ ง
การปองกันโลกรอนโดยเฉพาะ เชน เลือกกินอาหาร 5 แบบ เพื่อสุขภาพ
ของเรา เพื่อสุขภาพโลก หรือบทความเรื่อง หยุดโลกรอนดวยมือเรา
แนะนําไว 13 วิธีเชน พกขวดน้ําติดตัวไปดวยระหวางการเดินทาง ขวดน้ํา
พลาสติกแบบใชครั้งเดียวสิน้ เปลืองพลังงานในการผลิตมหาศาล แถมยัง
ทําใหเกิดขยะลนโลก และในการกําจัดขยะก็ตองใชพลังงานอีกตางหาก
เปนตน

5

การใชพลังงานจากแหลงพลังงานสะอาด เปนการแกปญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกตองและยั่งยืนที่สุด พลังงาน

สะอาดหรือพลังงานหมุนเวียน เปนพลังงานธรรมชาติจากแสงอาทิตย ลม และชีวมวล ซึ่งสามารถใชไดไมมีวันหมด นอกจากนี้เทคโนโลยีใหมๆ
ที่ชวยใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เชน การใชพลังงานความรอนรวมซึ่งเปลี่ยนรูปความรอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตใหเปน
พลังงาน ก็ถือวาเปนพลังงานสะอาดเชนกัน โดยพลังงานสะอาดนี้จะชวยลดการลดปลอยกาซเรือนกระจกโดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซดได
ขอมูลจาก wwfthai.org
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www.panyathai.or.th กลาวถึงวิธีลดโลกรอน 80 วิธีดวยกัน โดยแบงออกเปนสาขาอาชีพ เชน
สําหรับสถาปนิกและนักออกแบบ ใหออกแบบพิมพเขียวบานพักอาศัยที่
สามารถชวย "หยุดโลกรอน" การลดปริมาณกาซเรือนกระจก โดยคิดถึง
การติดตั้งระบบการใชพลังงานที่งา ย ไมจําเปนตองใชเทคโนโลยีสูงๆ แต
ใชงานไดจริง ลองคิดถึงวิธีการที่คนรุนปูยาใชในการสรางบานสมัยกอน
ซึ่งมีการพึง่ พาทิศทางลม การดูทิศทางการขึ้น - ตกของดวงอาทิตย อาจ
ชวยลดคาใชจา ยเรื่องพลังงานในบานไดถงึ 40%
www.bangchak.co แนะนําไว 19 วิธีดวยกันพรอมทั้งบอกเหตุผลประกอบ เชน เพิ่มการใช
ผลิตภัณฑรีไซเคิล เพราะในการผลิตกระดาษหรือพลาสติกแบบรีไซเคิล
ใชพลังงาน ในการผลิตเพียง 50 เปอรเซ็นต ผลที่ไดรับ: การใชผลิตภัณฑ
รีไซเคิล จะชวยลดปริมาณขยะไดถึงปละ 1,450 ตันลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดได 1 ตันตอป เปนตน
ตารางที่ 5 แสดงการนําเสนอเรื่องวิธีการปองกันในเว็บไซต
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม
คิดเปน%

เว็บไซต
www.whyworldhot.com
www.deqp.go.th
www.greenpeace.org
www.biotec.or.th
www.ldd.go.th
www.stou.ac.th
www.thaigoodview.com
www.vcharkarn.com
www.world-hot.th.gs
www.nst.or.th
www.dek-d.com
www.tlcthai.com
www.localtalk2004.com
www.panyathai.or.th
www.bangchak.co

กลาวถึงวิธีปองกัน
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
73.33

ไมไดกลาวถึงวิธีปองกัน
/
/
/
/
4
26.67
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การปองกันและแกไขปญหาโลกรอนทีเ่ ว็บไซตนําเสนอนัน้ มีหลายวิธีและสวนใหญเลือกที่
จะนําเสนอวิธกี ารที่สามารถทําไดงา ย ทัง้ นี้เพื่อใหคนรูสึกวาการปองกันปญหาโลกรอนนัน้ กระทํา
ไดงายแตตองรวมมือรวมใจกัน
มาตรการหรือวิธีการในการลดภาวะโลกรอนที่เว็บไซตนาํ เสนอใกลเคียงกันไดแก 1 ลดการ
ใชพลังงาน ทั้งน้ํามันและไฟฟา เชน การขับรถใหนอยลง การปดไฟฟาเมือ่ ไมใช การใช
เครื่องใชไฟฟาแบบประหยัดไฟ การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหพอเหมาะ 2 การปลูกตนไม
เพื่อใหดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด 3 ลดการใชพลาสติก นําของเกามาใชใหม (reuse, recycle)
และวิธีอื่นๆทีป่ ลีกยอย นอกจากนี้สังเกตพบวาบางเว็บไซตนําเสนอเพียงวิธีปฏิบัติ แตบางเว็บไซต
เสนอเพิม่ เติมวาหากปฏิบัติเชนนัน้ แลวจะชวยลดกาซเรือนกระจกไดเทาใด
หรือมีผลตามมา
อยางไร
โครงการ องคกร และงานวิจัยที่เกีย่ วของ
Mc Ginnies และ Ward (1974 อางถึงใน Severin และ Tankard, 1988: 167) พบวา
ความนาเชื่อถือของที่มามีอทิ ธิพลมากตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และตามแนวคิด Elaboration
Likelihood Model (ELM) ของ Richard E. Petty และ John T. Cacioppo (อางถึงใน
เสริมศิริ นิลดํา, 2541: 11) พบวาความเชื่อถือเปนผลทางออมจากการเปดรับขอมูลจากสือ่ ซึ่ง
สงผลตอการรับรู ทําใหการกลาวถึงโครงการ องคกร หรืองานวิจยั ที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการ
อธิบายเนื้อหาไมวาจะเปนสาเหตุ ผลกระทบหรือประเด็นอื่นๆนั้นทําใหขอมูลมีความนาเชื่อถือมาก
ขึ้น ซึง่ อาจจะนําไปสูการเปลี่ยนทัศนคติหรือทําใหเกิดความมัน่ ใจในขอมูลที่สอื่ เสนอไดมากขึ้น
ดวย
นอกจากนี้ผูรบั สารจะมีการประเมินคาขาวสาร (Evaluation of Information) ใน
กระบวนการตัดสินใจ เพือ่ นําไปสูการปฏิบัติตอไป ดังนัน้ ความนาเชื่อถือของสารและที่มาของ
ขอมูลจึงมีผลตอการตัดสินใจของผูรับสารเชนกัน
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โครงการ
โครงการ คือกิจกรรมตางๆที่จัดทําขึ้นเกี่ยวกับภาวะโลกรอน อาจจะเปนการรณรงคหรือ
ขอตกลงตางๆที่ชวยลดภาวะโลกรอน
จากการศึกษาพบวาเว็บไซตที่ไมไดกลาวถึงโครงการที่เกีย่ วกับภาวะโลกรอนมีจํานวน 6
เว็บไซต คิดเปนรอยละ 40 และเว็บไซตที่กลาวถึงโครงการและกิจกรรมที่เกีย่ วของกับภาวะโลก
รอนมีจํานวน 9 เว็บไซต คิดเปนรอยละ60 (ดังตารางที่ 6)
ตัวอยางโครงการที่เกี่ยวของกับภาวะโลกรอนทีน่ ําเสนอในเว็บไซตตางๆมีดังนี้
www.whyworldhot.com กลาวถึงโครงการปดไฟในกทม. การเปลีย่ นหนา Homepage ของ
google เปนสีดํา การแยกขยะ การประชุมจากประเทศตางๆทั่วโลกที่
บาหลีเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
www.deqp.go.th
กลาวถึงพิธีสารเกียวโต ทั้งหลักการ พันธกรณีของประเทศไทย และการ
ดําเนินงานของประเทศไทยตามขอผูกพัน
www.greenpeace.org กลาวถึงการรณรงคกับสาธารณชน ในเรือ่ งของการทําเหมืองแร การใช
พลังงานสะอาด และกิจกรรมการติดปายรณรงค โครงการสราง
แบบจําลองสภาพภูมิอากาศดวยคอมพิวเตอร และโครงการ Solar
Generation หรือ เยาวชนยุคพลังงานสะอาด เปนกิจกรรมที่เด็กและ
เยาวชนรวมกันจัดขึ้น โดยกรีนพีซเปนผูใหขอมูลและความรูแกเยาวชนที่
สนใจเรื่องภาวะโลกรอน เพือ่ รวมกันรณรงคหยุดใชพลังงานสกปรก และ
หันมาใชพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด
www.biotec.or.th
กลาวถึงกลุมกรีนพีซที่รณรงคโดยจัดกิจกรรมติดปายรณรงค
เชนเดียวกับ www.greenpeace.org
www.vcharkarn.com กลาวถึงพิธีสารเกียวโตสัน้ ๆประมาณ 3 บรรทัด
www.tlcthai.com
กลาวถึงพิธีสารเกียวโตประมาณ 1 ยอหนา
www.localtalk2004.com กลาวถึงโครงการนําขยะไปผลิตกระแสไฟฟาประมาณ 1 ยอหนา
www.panyathai.or.th กลาวถึงพิธีสารเกียวโต 1 หนา
www.bangchak.co กลาวถึงโครงการบางจากกับพลังงานทดแทน 1 ยอหนา ไดแก โครงการ
รับบริจาคน้ํามันพืชใชแลวเพื่อผลิตไบโอดีเซล กิจกรรมปลูกปารักษาตน
น้ํา โครงการไมขับดวยดับเครื่อง เครือขาย 30 องคกรรวมลงนามใน
ปฏิญญากทม.วาดวยเรื่องลดโลกรอน และสัปดาหนทิ รรศการโลกรอน
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องคกร
องคกร คือ กลุม คณะ หรือหนวยงานที่เกีย่ วของกับภาวะโลกรอนโดยตรงหรือโดยออม
จากการศึกษาพบวาเว็บไซตที่ไมไดกลาวถึงองคกรมีจาํ นวน 9 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 60
และเว็บไซตทกี่ ลาวถึงองคกรที่เกี่ยวของกับโลกรอนมีจาํ นวน 6 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 40 (ดัง
ตารางที่ 6)
ตัวอยางองคกรที่เกี่ยวของกับภาวะโลกรอนทีน่ ําเสนอเว็บไซตตางๆมีดังนี้
www.whyworldhot.com กลาวถึงศูนยวิเคราะหและสังเคราะหนิเวศวิทยาแหงสหรัฐฯในบทความ
เรื่องเปดแผนที่มหาสมุทรโลกถูกมนุษยทาํ ลายแลว 96% เวนแตขั้วโลก
กลาวถึง NASA ในบทความเรื่องตนไมเมา องคการกองทุนสัตวปา โลก
สากล (WWF) ในบทความเรือ่ ง WWF ฟนธงเหลือเวลาคิดแค 5 ปหากจะ
แกโลกรอน สถาบันวิจัยอวกาศกอดดารดสแหงนาซา ในบทความเรื่อง
ความจริงของภาวะโลกรอน และคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC)
www.greenpeace.org กลาวถึงกรีนพีซคือหนวยงานของตน สหประชาชาติ หนวยงานบริหาร
มหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแหงชาติสหรัฐ สถาบันฟสกิ สอเมริกัน และ
คณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(IPCC)
www.biotec.or.th
กลาวถึงกรีนพีซ
และคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC)
www.nst.or.th
กลาวถึงสหประชาชาติที่ไดจดั ประชุมนานาชาติ วาดวยสภาวะอากาศ
โลก ที่นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
www.localtalk2004.com กลาวถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
www.panyathai.or.th กลาวถึงสมาคมวิทยาศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา สํานักการศึกษา
สิ่งแวดลอมแหงยุโรป และคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC)
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งานวิจัยที่เกีย่ วของ
งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
คือ
การศึกษาหรือการวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะโลกรอนโดย
นักวิทยาศาสตรหรือนักวิจยั
จากการศึกษาพบวาเว็บไซตที่ไมไดกลาวถึงงานวิจัยที่เกีย่ วของกับภาวะโลกรอนมีจํานวน
7 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 46.67 และเว็บไซตทกี่ ลาวถึงงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับภาวะโลกรอนมี
จํานวน 8 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 53.33 ซึ่งนับวาเว็บไซตทนี่ าํ เสนอและไมนาํ เสนอมีจาํ นวน
ใกลเคียงกัน (ดังตารางที่ 6)
ตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะโลกรอนทีน่ ําเสนอในเว็บไซตตางๆมีดังนี้
www.whyworldhot.com กลาวถึงงานวิจัยเรื่องแผนที่ วิจยั วาดวยการทบทวนการปลอยกาซ
เรือนกระจก ขอมูลวิจัยอวกาศกอดดารดสแหงนาซา เกี่ยวกับอุณหภูมิ
เฉลี่ยที่สงู ขึ้น 0.8 องศาเซลเซียส นับตั้งแตป 1880
www.greenpeace.org กลาวถึงการวิจัยของ IPCC เรื่องมนุษยเปนตัวการสําคัญที่ทําใหโลกรอน
และผลการวิจยั ของนักวิทยาศาสตรเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะโลกรอน
เชน พืชเชอรรี่ออกดอกและผลเร็วกวาปกติ นกแพนกวินมีจาํ นวนคูผสม
พันธุลดลง เปนตน
www.biotec.or.th
กลาวถึงการวิจัยของ IPCC เรื่องมนุษยเปนตัวการสําคัญที่ทาํ ใหโลกรอน
www.ldd.go.th
กลาวถึงรายงานการวิจยั จากนักวิทยาศาสตรกวา 700 คน กรณีโลกรอน
ในแตละสวนของโลก และงานวิจัยของเดวิท พิเมนเทล นักนิเวศวิทยา
แหงมหาวิทยาลัยคอรแนลในอเมริกา ระบุวาโลกรอนขึ้นจะกอใหเกิด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกการฟกตัวของเชื้อโรคและศัตรูพืช
www.thaigoodview.com กลาวถึงงานวิจยั ของเดวิท พิเมนเทล เชนเดียวกับ www.ldd.go.th
www.nst.or.th
กลาวถึงงานวิจัยที่ศึกษาน้ําแข็งแอนตารกติก
และเรื่องซีกโลกเหนือ
อากาศรอนมาก
กลาวถึงงานวิจัยของแครรี เอ็มมานูเอล (MIT) วาตัง้ แต 1970 เปนตนมา
www.tlcthai.com
พายุใหญโดยเฉพาะเฮอรริเคนเพิม่ ความรุนแรงขึ้น 50%
www.panyathai.or.th กลาวถึงวารสารวิชาการของอเมริกา รายงานเรื่องใจกลางโลกยังรอนจัด
งานวิจยั ของสมาคมวิทยาศาสตรแหงนาซา กลาววาอุณหภูมิอุนขึน้ ใน
รอบ 400 ป และโครงการติดตามสุขภาพบริเวณขั้วโลก 228 โครงการ ซึ่ง
เปนงานวิจัยขนาดใหญที่สุดในรอบ 50 ป
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ตารางที่ 6 แสดงการเสนอเกีย่ วกับโครงการ องคกร และงานวิจยั ในเว็บไซตโลกรอน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

เว็บไซต
www.whyworldhot.com
www.deqp.go.th
www.greenpeace.org
www.biotec.or.th
www.ldd.go.th
www.stou.ac.th
www.thaigoodview.com
www.vcharkarn.com
www.world-hot.th.gs
www.nst.or.th
www.dek-d.com
www.tlcthai.com
www.localtalk2004.com
www.panyathai.or.th
www.bangchak.co
รายงาน
ไมรายงาน

โครงการ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
9 (60%)
6 (40%)

องคกร
/
/
/
/
/
/
6 (40%)
9 (60%)

งานวิจัย
/
/
/
/
/
/
/
/
8 (53.33%)
7 (46.67%)

โครงการที่เว็บไซตไดกลาวถึงมากที่สุด คือ พิธีสารเกียวโต ซึ่งเปนขอตกลงรวมกันในหลาย
ประเทศทัว่ โลกที่จะชวยการปลอยกาซเรือนกระจก พิธสี ารฉบับนี้บงั คับใหประเทศที่พัฒนาแลวทั่ว
โลกลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงพอประมาณ คือ 5% โดยเทียบกับระดับในพ.ศ. 2533 ภายใน
พ.ศ. 2551-2555 นับเปนขอตกลงทีท่ ําใหเห็นวาหลายประเทศเริ่มตระหนักในปญหาที่เกิดขึ้นกับ
โลก ประเทศไทยก็เปนหนึง่ ในนัน้ ที่ไดใหสตั ยาบัน สวนโครงการอื่นๆก็เปนโครงการองคกรตางๆที่
ไดจัดขึ้นเพื่อรณรงคใหชวยกันแกไขปญหาโลกรอน เชน กลุมกรีนพีซ
องคกรที่เว็บไซตไดกลาวถึงมากที่สุดคือ
คณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ทัง้ นี้เนื่องจากเปนองคกรที่เกี่ยวของโดยตรงและไดรายงาน
การวิจยั เรื่องสาเหตุของโลกรอนซึ่งพบวากิจกรรมของมนุษยเปนตัวการทําใหเกิดภาวะโลกรอน
นั่นเอง
สําหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวของมักจะกลาวถึงงานวิจัยของนักวิทยาศาสตรชาวตางประเทศที่
ศึกษาเรื่องผลกระทบที่เกิดขึน้ ในโลก เชน งานวิจยั ของเดวิท พิเมนเทล นักนิเวศวิทยาแหง
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มหาวิทยาลัยคอรแนลในอเมริกา ระบุวา โลกรอนขึ้นจะกอใหเกิดสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมแกการ
ฟกตัวของเชื้อโรคและศัตรูพืช เปนตน
การนําเสนอหรือกลาวถึงโครงการ องคกร และงานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหขอมูลมีความ
นาเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจากมีหลักฐานประกอบการอธิบาย และผูรับสารนาจะรูสึกเชื่อมั่นใน
ความถูกตองของเนื้อหามากขึ้นดวย ดังนั้นเว็บไซตทนี่ าํ เสนอเรื่องภาวะโลกรอนไดใหความสําคัญ
พอสมควรในการกลาวถึงโครงการ องคกร และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
เว็บลิงค
เว็บลิงค คือเว็บไซตที่เว็บไซตหลักโพสตไวเพื่อสามารถลิงคไปอานได ซึ่งมีทงั้ สําหรับอาน
เพิ่มเติม อางอิง หรือเปนเอกสารที่เกีย่ วของ ทั้งนี้การมีเว็บลิงคทําใหผูรับสารไดแหลงขอมูล
เพราะไดเสาะหาขอมูลที่เกีย่ วของ
เพิ่มเติม
ซึ่งอาจจะชวยใหการตัดสินใจถูกตองมากขึ้น
(Information Search) และประเมินคาขาวสาร (Evaluation of Information)
จากการศึกษาพบวาเว็บไซตที่ไมมีเว็บลิงคมีจํานวน 8 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 53.33 และ
เว็บไซตที่มีเว็บลิงคมีจํานวน 7 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 46.67 (ดังตารางที่ 7)
ตัวอยางเว็บลิงคทนี่ ําเสนอในเว็บไซตตางๆมีดังนี้
www.whyworldhot.comมีเว็บไซตที่ลงิ คไดประมาณ 6 เว็บไซต สําหรับอานเพิ่มเติม เชน
www.climatecrisis.net/ ซึ่งเปนเว็บไซตของภาพยนตรสารคดีเรื่อง An
Inconvenient Truth
www.greenpeace.org มีเว็บลิงคจาํ นวน 11 เว็บไซต สําหรับอานเพิ่มเติม เชน
www.sciam.com ซึ่งเปนเว็บไซตเกี่ยวกับขาววิทยาศาสตร
www.biotec.or.th
มีเว็บลิงคจาํ นวน 5 เว็บไซต เปนเว็บไซตอานเพิ่มเติมและรายละเอียดที่
เกี่ยวของ เชน www.newscientist.com/article/dn9912 และ
www.sciam.com
ซึง่ เปนเว็บไซตเกี่ยวกับขาววิทยาศาสตรทั้งสอง
เว็บไซต
www.world-hot.th.gs/ มีเว็บลิงคจาํ นวน 8 เว็บไซต เปนเว็บไซตที่นาํ มาอางอิง เชน
www.biomicfuel.com
www.tlcthai.com
มีเว็บลิงคจาํ นวน
3
เว็บไซต
สําหรับอานเพิ่มเติม
เชน
epa.gov/climatechange/kids/change.html
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www.localtalk2004.com มีเว็บลิงคจาํ นวน 1 เว็บไซต เปนเอกสารที่เกี่ยวของ
www.bangchak.co มีเว็บลิงคจาํ นวน 6 เว็บไซต เปนเว็บไซตเพิ่มเติม แบงเปนเว็บไซต
ภายในประเทศ จํานวน 4 เว็บไซตและตางประเทศจํานวน 2 เว็บไซต
ที่มาของเนื้อหา
ที่มาของเนื้อหาคือการระบุวา เนื้อหาในแตละสวนมาจากแหลงใด
สามารถตรวจสอบความถูกตองและทําใหขอมูลมีความนาเชื่อถือมากขึ้น

ทัง้ นี้เพื่อใหผูรับสาร

จากการศึกษาพบวาเว็บไซตที่ไมบอกทีม่ าของขอมูลมีจํานวน 3 เว็บไซต คิดเปนรอยละ
20 และเว็บไซตที่บอกทีม่ าของขอมูลมีจํานวน 12 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 80 (ดังตารางที่ 7)
ตัวอยางที่มาของเนื้อหาทีน่ ําเสนอในเว็บไซตตางๆมีดังนี้
www.whyworldhot.com มีเว็บไซตที่ลิงคไดในบางบทความเทานัน้ เชน บทความเรื่อง Google
เปลี่ยนหนา Homepage เปนสีดาํ รณรงคลดโลกรอน มีที่มาจาก
http://www.google.co.th/intl/th_th/earthhour/
บทความเรื่องภาวะโลกรอนสงผลกระทบตอไฟปาใน Alaska มีที่มาจาก
http://www.time.com/time/photoessays/2006/global_warming/
เปนตน
www.deqp.go.th
ไดขอมูลจาก www.vcharkarn.com
www.greenpeace.org บอกที่มาของภาพประกอบ เชน ภาพแสดงปรากฏการณเรือนกระจกจาก
www.oilandgasforum.netimpactsmediagreenhouse_effect.jpg
www.stou.ac.th
เปนขอมูลที่รบั ผิดชอบโดยผูเขียน คือนายธวัชชัย และบอกทีม่ าของ
ภาพประกอบไวใตภาพ
www.thaigoodview.com เปนขอมูลที่รับผิดชอบโดยครูอุษา สัตยซื่อ โรงเรียนวัดหวยโปง
www.world-hot.th.gs/ ไดขอมูลจากบล็อกและเว็บไซตตางๆ
เชน
oatato-exteen,
www.greenpeace.org, www.vchakarn.com, www.biotec.or.th,
www.localtalk2004.com
www.nst.or.th
ไดขอมูลจาก คอลัมนในมติชน โดยคุณบัณฑิต คงอินทร
www.dek-d.com
บอกที่มาเฉพาะหัวขอวิธกี ารปองกัน โดยอางอิงจาก An Inconvenient
Truth
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www.tlcthai.com

บอกที่มาของภาพประกอบและที่มาของขอมูลเกี่ยวกับการลดกาซ
คารบอนไดออกไซดพลังงานสะอาด พิธีสารเกียวโต และวิธีปองกัน จาก
wwfthai.org
www.localtalk2004.com ระบุวาแตละบทความเรียบเรียงโดยใครซึ่งมีทั้งบุคคลและองคกร เชน
บทความเรื่อง บริโภคนิยม เหตุปญ
 หาโลกรอน เรียบเรียงจาก
หนังสือพิมพออนไลนประชาไทยดอทคอม www.prachatai.com
www.panyathai.or.th ที่มาจากหนังสือพิมพโพสตทูเดย พันทิปดอทคอม เครือขายสิทธิภูมิ
ปญญาไทย (Biothai) เว็บไซตนิตยาสารสารคดี วิชาการดอทคอม และ
บอกที่มาของภาพประกอบ
www.bangchak.co บอกที่มาของขอมูลในแตละตอน เชน หัวขอโลกรอนคืออะไร ไดขอมูล
จาก www.sarakadee.com, www.siamhealthy.net/thai/ เปนตน
ตารางที่ 7 แสดงการเสนอเว็บลิงคและที่มาของเนื้อเรื่องในเว็บไซตโลกรอน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

เว็บไซต
www.whyworldhot.com
www.deqp.go.th
www.greenpeace.org
www.biotec.or.th
www.ldd.go.th
www.stou.ac.th
www.thaigoodview.com
www.vcharkarn.com
www.world-hot.th.gs
www.nst.or.th
www.dek-d.com
www.tlcthai.com
www.localtalk2004.com
www.panyathai.or.th
www.bangchak.co
รายงาน
ไมรายงาน

เว็บลิงค
/
/
/
/
/
/
/
7 (46.67%)
8 (53.33%)

ที่มา
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12 (80%)
3 (20%)
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สังเกตไดวาจํานวนเว็บไซตทมี่ ีและไมมีเว็บลิงคนนั้ ใกลเคียงกัน และสามารถแบงเว็บลิงค
แบงออกเปน 2 ประเภทคือ เว็บไซตที่ใหความรูเพิ่มเติม และเว็บไซตทนี่ ํามาอางอิง แตสวนใหญจะ
เปนเว็บไซตที่ใหขอมูลเพิม่ เติม
และเว็บที่นาํ มาอางอิงในบทความนั้นบางเว็บไซตระบุไวแตไม
สามารถลิงคอา นได ทัง้ นี้เว็บลิงคสวนใหญมักจะเปนเว็บไซตที่แนะนําใหอานขอมูลเพิ่มเติม ซึง่
ประกอบไปดวยเว็บไซตของไทยและเว็บไซตตางประเทศ แตโดยสวนใหญแลวมักจะเปนเว็บไซต
ของตางประเทศ
เว็บไซตสวนใหญ 80% จะบอกที่มาของขอมูลวาอางอิงมาจากเว็บไซตใด ซึ่งทําใหขอมูลมี
ความนาเชื่อถือและตรวจสอบความถูกตองไดดีกวาเว็บไซตที่ไมไดกลาวถึงที่มา บางเว็บไซตบอก
ละเอียดแมกระทั่งที่มาของรูปภาพทีน่ าํ มาใชประกอบบทความ
อื่นๆ
เนื้อหาประเด็นอื่นเปนสวนที่เพิม่ เติมในเว็บไซตหรือเปนสวนที่มีความแตกตางไปจาก
เนื้อหาหลักที่ไดนําเสนอขางตน เชน ความหมาย สาเหตุ เปนตน
จากเว็บไซตทศี่ ึกษานั้น แตละเว็บมีประเด็นในการนําเสนอเนื้อหาใกลเคียงกัน แตมี
บางสวนที่แตกตางกันออกไป ซึ่งเปนขอดีที่จะทําใหผอู านสนใจติดตามขอมูล หรือเปนประเด็น
เพิ่มเติมที่ทาํ ใหเว็บไซตนั้นๆมีเอกลักษณหรือใหประโยชนตอผูเขาชมมากขึ้น มีตัวอยางดังนี้
www.whyworldhot.com มี code ให copy ไปโพสตในเว็บอืน่ ซึง่ จะปรากฏเปนไอคอนมีขอความ
วา Help Save Our Planet เพื่อใหลงิ คมาที่ www.whyworldhot.com
ได ซึ่งจะชวยใหเว็บไซตเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยงั มีใหคนหา
ขอมูลภายในเว็บไซตได
และมีการคํานวนปริมาณการใชกาซ
คารบอนไดออกไซดของคนทีเ่ ขาชมเว็บไดอกี ดวย คนที่เขาชมจึงสามารถ
ประเมินตนเองไดวาตนเปนตนเหตุใหเกิดกาซเรือนกระจกมากนอย
เพียงใด ซึ่งนับไดวาเปนตัวการสําคัญทีท่ ําใหเกิดปญหาโลกรอนนัน่ เอง
www.greenpeace.org มีใหรวมบริจาคเพื่อองคกร และมีหัวขอคลินิกโลกรอนใหไดคํานวนการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเชนเดียวกับ www.whyworldhot.com
และสามารถสมัครรับจดหมายขาวโดยเว็บไซตจะสงใหทางอีเมลของ
สมาชิก
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www.biotec.or.th

บอกจํานวนผูเขาชมเว็บไซต ซึ่งจะทําใหทราบวามีผสู นใจเปดอานมาก
นอยเพียงใดในระยะเวลาทีผ่ านมา
www.ldd.go.th
มีคลิปจากภาพยนตรเรื่อง An Inconvenient Truth ซึ่งจะทําใหผูเขาชม
เว็บไซตไดรับขอมูลที่ละเอียดมากขึ้นผานเรื่องราวในภาพยนตรสารคดีนี้
www.thaigoodview.com มีแบบทดสอบ10 ขอพรอมเฉลย และมีบอกจํานวนผูเขาชม ทัง้ นี้เพื่อ
เปนการทดสอบความเขาใจของผูเขาชมเว็บไซตวาสามารถจดจําขอมูลที่
เว็บไซตนําเสนอและมีความรูเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกรอนมากนอย
เพียงใด ซึ่งเปนเว็บไซตที่เหมาะกับนักเรียนเนื่องจากผูจ ัดทําไดนาํ เสนอ
เนื้อหาใหเหมาะกับนักเรียนเพื่อศึกษาและไดประเมินตนเองผานเว็บไซต
www.panyathai.or.th มีการแกไขเพิม่ เติมขอมูลได เนื่องจากเว็บไซตมีลักษณะเปนสารานุกรม
Wikipedia
ใหประชาชนไดศึกษาหาความรูไดอยางกวางขวางและ
ครอบคลุมรอบดาน
www.bangchak.co มีเพลงประกอบเนื้อหา ซึ่งมีเนื้อหาเชิญชวนใหรักโลกและสามารถเปดปด
ไดตามความตองการ
ในสวนอื่นที่กลาวถึงนีม้ ักเปนประเด็นที่เพิม่ เติมทําใหเว็บไซตมีลูกเลนหรือแปลกไปจาก
เว็บไซตอื่นๆหรือเปนความพิเศษของเว็บไซตนั้นๆ
ซึง่ สิ่งที่เพิม่ เติมเหลานี้ลวนแตเปนประโยชน
ทั้งสิน้ เพียงแตผูเขาชมเว็บไซตอาจจะไมไดใหความสําคัญมากนักเนื่องจากเปนองคประกอบรอง
ของการนําเสนอขอมูลเรื่องภาวะโลกรอนและขอมูลอื่นๆของเว็บไซต
รูปแบบการนําเสนอ
การนําเสนอเนื้อหาเรื่องภาวะโลกรอนของเว็บไซตทงั้ 15 เว็บไซตที่ผวู ิจัยนํามาศึกษานัน้ มี
รูปแบบในการนําเสนอเนื้อหาที่คลายคลึงกัน คือเนนการนําเสนอขอเท็จจริงในลักษณะบทความ
และอาจจะมีขา วหรือกระดานสนทนาแทรกอยู ทัง้ นีก้ ารนําเสนอสวนใหญเนนการอธิบายความจริง
ทางวิทยาศาตร เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโลกรอนในประเด็นตางๆ
การนําเสนอในรูปแบบบทความ
การนําเสนอสวนใหญเปนแบบบทความเนื่องจากเปนการใหขอมูล ความรู โดยเนนที่
ขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตรเพื่ออธิบายปรากฏการณ การอธิบายในสวนนี้จึงเปนการนําเสนออยาง
ตรงไปตรงมา ในการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นและการกลาวถึงวิธีการปองกันภาวะโลกรอนนัน้ มี
ทั้งขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตรที่อางจากงานวิจัย และมีความรูสึกหรือความคิดเห็นของผูเ ขียน
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ประกอบอยู ทั้งนี้ผูเขียนอาจจะตองการโนมนาวใหผูอานรูสึกคลอยตามหรือตระหนักในปญหา
รวมกัน โดยใชขอความเชิญชวนกระตุนอารมณใหสนใจเหตุการณ
นอกจากนีเ้ นื้อหาที่นาํ เสนอมักจะแบงออกเปนหัวขอใหผูเขาชมเว็บไซตอานไดงายขึ้น เชน
แบงเปนหัวขอสาเหตุ ผลกระทบ และวิธกี ารแกปญหา เปนตน และการแบงเปนหัวขอนัน้ ชวยให
ผูอานไมรูสึกวาเนื้อหายาวเกินไป ซึง่ อาจจะทําใหนาเบื่อได และมีประโยชนตอผูอ านที่จะคนหา
ขอมูลที่ตนสนใจอยากรูไดเร็วขึ้น
อยางไรก็ตามมีบางเว็บไซตที่บทความมีลกั ษณะตอเนื่องกันไป
ยาวไมมากนัก

เนือ่ งจากเนื้อหามีความ

การนําเสนอในรูปแบบขาว
เว็บไซตทั้ง 3 นี้มีลักษณะการเขียนแบบบทความและมีการใหขอมูลที่เปนขาวประกอบไป
ดวย ไดแก
www.whyworldhot.com เชน หัวขอในหลวงหวงโลกรอน-น้ํามีรับสัง่ ใหหนวยงานถวาย
รายงานทุกวัน หิมะตก ในเมืองหลวง อารเจนตินา ครั้งแรกในรอบ 89 ป เปนตน การรายงานขาว
ในแตละหัวขอจะมีการจัดเรียงไวโดยหัวขอใหมจะอยูดา นบนสุด และผูอานสามารถเลือกอานขาว
ที่ผานมาโดยการดูจากหมวดหมูที่จัดไวดา นขาง หรือสืบคนคําสําคัญภายในเว็บไซต
www.greenpeace.org การเสนอในรูปแบบขาวนั้นเปนไปในลักษณะของการรายงาน
เหตุการณที่เกิดขึ้น เชน ปกปองผืนปาในภูมิภาคอาเซียนชวยยุติโลกรอน เรือของกรีนพีซรณรงค
ปกปองปาเพือ่ กูวิกฤตโลกรอนในอินโดนีเซีย เปนตน
www.localtalk2004.com ขอมูลที่นาํ เสนอจะเปนขอมูลเกี่ยวกับทองถิ่นเสียสวนใหญ มี
การนําเสนอในลักษณะของขาวแทรกอยูบ า ง เชน สหพันธผูบริโภค แนะรัฐทบทวนแผนพลังงานแก
โลกรอน เปนตน แตสวนใหญเปนบทความทีเ่ กี่ยวของกับภาวะโลกรอน โดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหา
ใหมๆอยูเสมอ ในหมวดบทความพิเศษ เรื่อง global warming ซึ่งมีจํานวนหลายตอนดวยกัน
(ประมาณ 20 ตอน วันที่ 3 มีนาคม 2552)
ดังนัน้ ทัง้ 3 เว็บไซตขางตนนี้จึงมีการเสนอขาวและบทความใหมอยูเสมอตามสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีวันที่พรอมทั้งที่มาของขาวกํากับไวเพื่อใหทราบวาเปนขาวใหมหรือเกาและ
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มีความนาเชื่อถือหรือไม นอกจากนีย้ ังมีภาพประกอบดานบนหรือดานขางเพื่อแสดงเหตุการณที่
เกิดขึ้นใหผูอา นไดดูอีกดวย
ซึ่งมีทั้งภาพจริงและภาพกราฟกขึ้นอยูกับเหตุการณและความ
เหมาะสม
การนําเสนอในรูปแบบกระดานสนทนา
เว็บไซตที่มกี ระดานสนทนาใหผูเขาชมไดรวมแสดงความคิดเห็นมีจาํ นวน 3 เว็บดังนี้
www.whyworldhot.com,
www.vcharkarn.com, และ www.dek-d.com
เรื่องที่สนทนากันในกระดานสนทนานัน้ มีทงั้ เรื่องที่เกี่ยวของกับโลกรอนและเปนประโยชน
เชน มีการใหขอมูลเพิม่ เติม แนะนําหนังสือหรือเว็บไซตอื่นๆที่เกี่ยวของ ผูอา นบางคนก็เขียน
ขอความกระตุน ใหชว ยกันดูแลโลก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน บางความคิดเห็นก็เปนการ
วิพากษวิจารณเนื้อหาหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตามยังคงมีความคิดเห็นที่ไมเกี่ยวของหรือ
ทัง้ นี้เนื่องจากการใชกระดานสนทนาเปนเรื่องเปดกวางใหทุกคน
มีโฆษณาสินคาแทรกอยูบา ง
สามารถแสดงความคิดเห็นได ดังนัน้ ภาษาที่ใชจึงเปนภาษาพูดมากกวาภาษาเขียน
ดังนัน้ การใชกระดานสนทนาทําใหการสื่อสารเปนแบบ two-way communication คือ
ผูรับสารสามารถโตตอบกับบรรณาธิการไดทันทีผาน web board (กาญจนา กาญจนทวี, 2542:
98) เปนการนําคุณสมบัตขิ องอินเทอรเน็ตมาใชเกิดประโยชนตอผูสง และรับสาร นอกจากนีก้ ารใช
กระดานสนทนาสอดคลองกับขอเสนอแนะดานการสื่อสารความเสีย่ งที่สาํ นักงานคุม ครอง
สิ่งแวดลอมของอเมริกา (EPA) ในเรื่องการเปดรับฟงเสียงสะทอนจากประชาชน
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ตัวอยางขอความในกระดานสนทนา
รูปภาพที่ 2 แสดงตัวอยางกระดานสนทนาของ www.whyworldhot.com

รูปภาพที่ 3 แสดงตัวอยางกระดานสนทนาของ www.vcharkarn.com
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รูปภาพที่ 4 แสดงตัวอยางกระดานสนทนาของ www.dek-d.com

สรุปเรื่องรูปแบบการนําเสนอของเว็บไซตโลกรอนทัง้ 15 เว็บไซต
การนําเสนอเรื่องภาวะโลกรอนในเว็บไซตภาษาไทยทีน่ าํ มาศึกษาทั้ง 15 เว็บไซตนนั้ พบวา
มีเว็บไซตที่เปนเว็บไซตที่เจาะจงนําเสนอเรื่องภาวะโลกรอนโดยเฉพาะมีจํานวน 2 เว็บ คือ
www.whyworldhot.com และ www.world-hot.th.gs สวนเว็บไซตที่เหลือเปนเว็บลิงคที่องคกร
ตางๆหรือหนวยงานไดจัดทําไวเปนความรูป ระกอบเกี่ยวกับภาวะโลกรอน เชน บริษัทบางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีเว็บลิงคคือ www.bangchak.co/coolEarth/index.htm/ หรือ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีเว็บลิงคคือ www.biotec.or.th/biotechnology-th/newsdetail.asp?id=2150
เปนตน
จากการศึกษาทั้ง 15 เว็บไซตมีการนําเสนอเรื่องภาวะโลกรอนในลักษณะของบทความ
เปนสวนใหญและแบงเนื้อหาออกเปนประเด็นหรือหัวขอที่สําคัญ เว็บไซตใดที่มีบทความจํานวน
มาก เชน whyworldhot หรือ greenpeace จะมีการจัดแบงหมวดหมูใหผูอา นเลือกอานเฉพาะ
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หัวขอเรื่องที่ตนสนใจ นอกจากนีม้ ีการนําเสนอในรูปแบบขาวแทรกอยูในเว็บไซต whyworldhot
greenpeace และ localtalk เชน กลาวถึงการประชุมเพื่อหาทางออกวิกฤตโลกรอน การรายงาน
โครงการที่องคกรตางๆจัดขึ้น หรือขาวทองถิน่ ที่เกี่ยวของกับภาวะโลกรอน นอกจากการนําเสนอใน
รูปแบบขาวแลว มี 3 เว็บไซตที่มกี ระดานสนทนาใหผูเขาชมเว็บไซตไดรวมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทความนัน้ ๆได คือ whyworldhot vchakarn และ dek-d
ประเด็นหลักทีเ่ ว็บไซตนําเสนอ ไดแก ความหมายของปรากฏการณภาวะโลกรอน (60%)
สาเหตุของปญหาโลกรอน (93%) ผลกระทบภายในประเทศ (86.67%) ผลกระทบในตางประเทศ
(100%) วิธีการปองกันแกไข (73.33%) โครงการ (60%) องคกร (40%) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
(53.33%) ทีม่ าของเนื้อหา (80%) เว็บลิงคเพิ่มเติม (46.67%) และอื่นๆ เชน แบบทดสอบประเมิน
ตนเองดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโลกรอน หรือการคํานวนการใชกาซเรือนกระจก คลิป
วิดีโอ ประเด็นตางๆเหลานี้สามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้
รูปภาพที่ 5 แสดงแผนภูมิแทงแสดงการนําเสนอประเด็นตางๆของเว็บไซตทั้ง15 เว็บไซต
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จากตารางสังเกตเห็นวาผลกระทบเปนประเด็นที่เว็บไซตกลาวถึงมากทีส่ ุด โดยเฉพาะ
ผลกระทบในตางประเทศ และเว็บไซตไดใหความสําคัญกับการกลาวถึงสาเหตุของปญหา ที่มา
ของเนื้อหาและการปองกัน ซึ่งนับวาประเด็นเหลานี้เปนประเด็นที่สาํ คัญในการนําเสนอใหผูรับสาร
ไดรับความรูความเขาใจ
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2. การสื่อสารความเสี่ยง
2.1 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสีย่ งนัน้ ปรากฏอยูในเนือ้ หาที่เสนอเรื่องผลกระทบของภาวะโลกรอน
สามารถแบงออกเปน 4 ขั้นตอนดวยกัน ดังนี้
1. การระบุอนั ตราย (Hazard identification) เปนการระบุวาอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นมีอะไรบาง เกิดขึ้นที่ไหน อยางไร โดยมีการทบทวนจากขอมูลทางวิทยาศาสตร หรือ
การศึกษางานวิจัยตางๆ
2. การแสดงลักษณะอันตราย (Hazard characterization) เปนการประเมินเชิง
คุณภาพและปริมาณถึงผลเสียที่จะเกิดขึน้
3. การประเมินการไดรับสัมผัส (Exposure assessment) เปนการประมวลขอมูล
ในสวนที่เกี่ยวของกับอันตราย กลุมประชากรเปาหมาย เพื่อหาความสัมพันธระหวางปริมาณการ
รับสัมผัสกับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น
4. การแสดงลักษณะความเสี่ยง (Risk characterization) เปนการประมาณเชิง
คุณภาพและ/หรือ เชิงปริมาณ ถึงโอกาสของผลกระทบที่จะเกิดตอชีวติ และทรัพยสนิ รวมทัง้ ความ
ไมแนนอนอืน่ ๆที่อาจเกิดขึน้
จากการศึกษาพบวา
- ทุกเว็บไซตมกี ารระบุอันตราย คือ ในเรื่องสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและสถานที่เกิด แตลักษณะการเกิด
นั้นไมไดบอกทุกเว็บไซต
ตัวอยาง
สิ่งที่อาจเกิดขึน้ เชน ปะการังทัว่ โลกกําลังถูกทําลายจากน้ําทะเลที่รอนขึ้นอยางผิดปกติ
สถานที่เกิดขึ้น เชน ชายฝงทางใตของไทยจะถูกน้ํากัดเซาะ
ลักษณะการเกิด เชน ระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้น
- มี 13 เว็บไซตที่บอกถึงการแสดงลักษณะอันตราย มี 10 เว็บไซตทปี่ ระเมินทางปริมาณ และมี 10
เว็บไซตที่ประเมินทางคุณภาพ มี 7 เว็บไซตที่บอกทัง้ การประเมินทางปริมาณและคุณภาพ
ตัวอยาง
ประเมินเชิงคุณภาพ เชน หิมะลดนอยลงทําใหคนเลนสกีไมไดวัฒนธรรมจึงเปลี่ยน
ประเมินเชิงปริมาณ เชน พายุมีจํานวนเพิม่ ขึ้น 10-20%
- มี 12 เว็บไซตที่กลาวถึงการประเมินการไดรับสัมผัส และมี 7 เว็บไซตที่กลาวถึงการประเมิน
ครบถวนทั้งเรือ่ งขอมูลเกี่ยวของกับอันตราย กลุมประชากรเปาหมาย และระดับความรุนแรง
ตัวอยาง
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ขอมูลเกี่ยวของกับอันตราย เชน ปะการังซึ่งเปนสิง่ ที่มีชวี ิตที่ไดรับผลกระทบมากที่สดุ จาก
อุณหภูมิน้ํา...
กลุมประชากรเปาหมาย เชน น้าํ แข็งในอารกติกกําลังละลายอยางรวดเร็ว
ระดับความรุนแรง เชน น้ําแข็งในอารกติกกําลังละลายอยางรวดเร็ว และอาจไมมีนา้ํ แข็ง
อีกเลยในฤดูรอนป 2040 หรือเร็วกวา
- มี 10 เว็บไซตที่กลาวถึง การแสดงลักษณะความเสีย่ ง มี 4 เว็บไซตที่กลาวครบทัง้ เรื่องประมาณ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น และความไมแนนอนอืน่ ๆที่อาจจะเกิดขึ้น
ตัวอยาง
ประมาณโอกาสที่จะเกิดขึ้น เชน ถาอัตราการทําลายยังคงที่ในระดับปจจุบัน แนวปะการัง
Great Barrier Reef ทัง้ หมดอาจจะตายไดในหนึ่งชัว่ อายุคน
ความไมแนนอนอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้น เชน แนวโนมผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจากภัย
ธรรมชาติ อาจนําไปสูภาวะการขาดแคลนอาหาร
- สังเกตไดอีกวา ขอมูลสวนใหญบอกเพียงวาจะมีสงิ่ ใดเกิดขึ้น แตขาดรายละเอียด โดยเฉพาะเรื่อง
ความไมแนนอนอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้น
- สําหรับเว็บไซตที่มีครบทัง้ การระบุอันตราย ลักษณะอันตราย การประเมินการไดรับสัมผัส และ
การแสดงลักษณะความเสีย่ งนั้นอาจจะมีหัวขอเพียงสองหัวขอในผลกระทบหนึง่ เรือ่ งหรืออาจจะมี
ครบทั้งสี่หวั ขอในผลกระทบหนึง่ เรื่องก็ได เนื่องจากขอมูลในเว็บไซตมีจํานวนมากแตมีรายละเอียด
ในแตละเรื่องไมเทากัน
สามารถสรุปการนําเสนอเรื่องการประเมินความเสีย่ งไดดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 แสดงการประเมินความเสี่ยงทีป่ รากฏอยูในเนื้อหาของเว็บไซตโลกรอนทัง้ 15 เว็บไซต

ลักษณะการเกิด

ประเมินเชิงคุณภาพ

ประเมินเชิงปริมาณ

ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย

กลุมประชากรเปาหมาย

ระดับความรุนแรง
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เว็บไซต

www.whyworldhot.com
www.deqp.go.th
www.greenpeace.org
www.biotec.or.th
www.ldd.go.th
www.stou.ac.th
www.thaigoodview.com
www.vcharkarn.com
www.world-hot.th.gs
www.nst.or.th
www.dek-d.com
www.tlcthai.com
www.localtalk2004.com
www.panyathai.or.th
www.bangchak.co
รวม

การแสดง
ลักษณะความ
เสี่ยง

สถานที่เกิด

ลํา
ดับ
ที่

การประเมินการไดรับ
สัมผัส

สิ่งที่อาจเกิดขึ้น

การระบุอันตราย

การแสดง
ลักษณะ
อันตราย

2.2 การรายงานผลกระทบที่เผชิญอยู
ทุกเว็บไซตกลาวถึงผลกระทบที่เผชิญอยู แตสวนใหญไมบอกวิธีการรับมือกับผลกระทบ
นั้นๆโดยตรง มักจะกลาวโดยรวมในการปองกันหรือแกไขปญหาภาวะโลกรอน
www.whyworldhot.com กลาวถึงผลกระทบที่เผชิญอยูจ ํานวนมาก เชน น้าํ แข็งละลาย ตนไมเมา
สัตวโลกสูญพันธุ โดยใหรายละเอียดเชนน้ําแข็งที่ละลายนัน้ มีธารน้ําแข็ง
หรือภูเขาน้ําแข็งใดบางและมีภาพประกอบ
www.deqp.go.th
กลาวถึง 9 อยาง ไดแก ระดับน้ําสูงขึ้น น้ําทวม ชายฝงถูกกัดเซาะ ภัย
แลง ปาชายเลนมีพรรณไมลดลง ปะการังฟอกสี พายุรุนแรง ไฟปา โรค
ระบาด ผลิตผลทางการเกษตรลดลง
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www.greenpeace.org กลาวถึงเหตุการณสั้นๆไมไดอธิบายเพิ่มเติมมีจํานวน 9 อยาง ไดแก พืช
เชอรรี่ออกผลผิดปกติ นกแพนกวินขาดคูผ สมพันธุ ไขมาลาเรีย น้ําทวม
คลื่นความรอน แหงแลง น้าํ แข็งละลาย พายุ และอุณหภูมิสูงขึ้น
www.biotec.or.th
เนื้อหาเหมือนกับ www.greenpeace.org กลาวถึงผลกระทบที่เผชิญอยู
7 อยางแรกไดแก พืชเชอรรี่ออกผลผิดปกติ นกแพนกวินขาดคูผสมพันธุ
ไขมาลาเรีย น้าํ ทวม คลืน่ ความรอน แหงแลง และน้ําแข็งละลาย
www.ldd.go.th
กลาวถึงเพียง 1 อยางคือ อุณหภูมิสูงขึ้น นอกจากนี้เปนการคาดเดา
อนาคต
www.stou.ac.th
กลาวถึงเหตุการณที่เผชิญอยู 6 อยาง ไดแก น้าํ แข็งละลาย อากาศรอน
คลื่นความรอนสูง พายุ หิมะตกในรอบ 62 ปที่เนปาล และชายฝง ถูกกัด
เซาะ
www.thaigoodview.com กลาวถึง 6 อยาง ไดแก น้าํ แข็งขั้วโลกละลาย พายุ แหงแลง น้ําทวม
สัตวลมตาย และอุณหภูมิสูง
www.vcharkarn.com กลาวถึง 9 อยาง ไดแก ระดับน้ําสูงขึ้น น้ําทวม ชายฝงถูกกัดเซาะ ภัย
แลง ปาชายเลนมีพรรณไมลดลง ปะการังฟอกสี พายุรุนแรง ไฟปา โรค
ระบาด ผลิตผลทางการเกษตรลดลง
www.world-hot.th.gs/ กลาวถึง 4 อยาง ไดแก ฝนตก น้ําทวม แผนดินไหว และคนตายเพราะ
คลื่นความรอนสูง
www.nst.or.th
กลาวถึง 4 อยาง ไดแก น้าํ แข็งละลาย พายุ แหงแลง และอุณหภูมิสูง
www.dek-d.com
กลาวถึงเหตุการณ 8 อยาง ไดแก อุณหภูมิสูงขึ้น น้าํ แข็งละลาย
ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น พายุ ไขมาลาเรีย สัตวยายถิ่น คนตายเนื่องจากคลื่น
ความรอน และฝนแลง
www.tlcthai.com
กลาวถึง 7 อยาง ไดแก น้ําแข็งขั้วโลกละลาย จํานวนปลาลดลง นกทะเล
ตายเพราะขาดอาหาร ปะการังฟอกขาว คนเสียชีวิตเพราะรังสีความรอน
ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น และน้ําทวม
www.localtalk2004.com กลาวถึง 8 อยาง ไดแก อุณหภูมิที่สงู ขึ้น ฝนตกลดลง ระดับน้าํ
เจาพระยาเพิม่ ขึ้น การกัดเซาะชายฝง สูญเสียปาชายเลน พายุ น้ําทวม
และภัยแลง
www.panyathai.or.th กลาวถึง 9 อยาง ไดแก เอลนิโญ ลานิโญ แผนดินไหว คลื่นยักษ พายุ น้ํา
ทวม ไฟปา พายุหมิ ะ และคลื่นความรอน
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www.bangchak.co

กลาวถึง 6 อยาง ไดแก อุณหภูมิสูง น้ําทวม พายุ ภัยแลง ธารน้ําแข็ง
ละลาย และไขมาลาเรีย

รูปภาพที่ 6 แผนภูมิแทงแสดงจํานวนเว็บไซตที่นําเสนอผลกระทบจากภาวะโลกรอน

จํานวนเว็บไซตที่นําเสนอ

14

13
อุณหภูมิสูงขึ้น/ คลื่นความรอน

12
10
10

10
9

พายุ

9

น้ําทวม

8
8
6
6

6

น้ําแข็งละลาย
ภัย แลง
สัตวสูญพันธุ/ ยายถิ่น

4

โรคระบาด
ระดับน้ําสูงขึ้น

2
0
ผลกระทบจากภาวะโลกรอน

จากแผนภูมิแทงแสดงใหเห็นวาผลกระทบที่เว็บไซตกลาวถึงมากที่สดุ คือ เรื่องอุณหภูมิที่
สูงขึ้น (13 เว็บไซต) รองลงมาคือ น้ําทวมและพายุ (10 เว็บไซต) น้าํ แข็งขั้วโลกละลายและภัยแลง
(9 เว็บไซต) สัตวสูญพันธุ/ ยายถิ่น (8 เว็บไซต) โรคระบาดและระดับน้ําสูงขึ้น (6 เว็บไซต) สวน
ผลกระทบเรื่องอื่นๆกลาวถึงแตนอย เชน ไฟปา เอลนิโญ ลานิโญ คลืน่ ยักษ แผนดินไหว เปนตน
ทั้ง 15 เว็บไซตมีการรายงานผลกระทบทีก่ ําลังเผชิญอยูทงั้ สิ้น แตไมไดบอกมาตรการที่จะ
รับมือกับแตละเหตุการณอยางละเอียดเนื่องจากมักจะบอกโดยรวมวาควรปฏิบัตติ ัวเชนไรเพื่อลด
ปญหาภาวะโลกรอน ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะการทํากิจกรรมตางๆของมนุษยนนั้ ตางก็สงผลตอการเกิด
ภาวะโลกรอนและมีผลกระทบทีโ่ ยงใยถึงกัน
ดังนัน้ วิธกี ารรับมือกับปญหานี้จงึ อยูที่การเปลี่ยน
พฤติกรรมในการบริโภค อุปโภคและการทํากิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันนั่นเอง อยางไรก็ตามใน
เว็บไซตก็มีขอมูลเกี่ยวกับพิธีสารเกียวโตซึง่ เปนเหมือนขอตกลงที่จะทําใหประเทศตางๆมีสว นใน
การรับมือกับปญหาโลกรอนรวมกัน
2.3 การเสนอมาตรการปองกันความเสี่ยง
การเสนอมาตรการปองกันความเสีย่ งเปนประเด็นหนึ่งทีเ่ ว็บไซตใหความสําคัญเปนอันดับ
แรกๆในการนําเสนอ รองจากผลกระทบ สาเหตุ และที่มา ทัง้ นี้เว็บไซตแตละเว็บไซตไดนําเสนอ
วิธีการทีห่ ลากหลายออกไปดังตัวอยางที่กลาวมาแลวในขางตน
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ทั้งนี้มีเว็บไซตที่มีการเสนอวิธีการปองกันโลกรอนไดนาสนใจคือ www.panyathai.com มี
80 วิธีดวยกัน ซึ่งมีการแบงออกตามอาชีพ เชน เกษตรกรควรลดการเผาและการใชสารเคมี
สถาปนิกควรออกแบบบานที่สามารถลดโลกรอนคือใชพลังงานงายไมตองใชเทคโนโลยีสงู ๆ
ดู
ทิศทางดวงอาทิตยและลม
สื่อมวลชนควรสรางความสนใจเรือ่ งภาวะโลกรอนและทําใหเปน
ประเด็นของทองถิ่น นักการเมืองควรสนับสนุนการใชพลังงานหมุนเวียน สรางนโยบายเพื่อลดโลก
รอน เปนตน จากการแบงวิธีการลดโลกรอนเชนนีท้ ําใหผูรับสารเห็นรายละเอียดมากขึ้น ผูรับสารที่
มีอาชีพแตกตางกันสามารถใชขอเสนอแนะเหลานี้เปนแนวทางในการปฏิบัติได
สิ่งทีน่ าสนใจในขอมูลทีน่ ําเสนอเรื่องวิธีการลดโลกรอนนั้นคือการบอกผลลัพธหรือขอดี
จากการการปฏิบัติวาเปนอยางไร เชน การเปลี่ยนหลอดไปจากหลอดไสเปนฟลูออเรสเซนตหนึง่
ดวง จะชวยลดคารบอนไดออกไซดได 150 ปอนดตอป ทั้งนี้ผูรับสารจะไดมองเห็นวาการปฏิบัติทดี่ ู
เหมือนจะชวยลดโลกรอนไดเพียงนอยนิดนั้นกลับมีผลตอโลกมากกวาที่ตนคิดไวก็เปนได เว็บไซตที่
นําเสนอเชนนีม้ ี 6 เว็บไซตดวยกัน
ขณะเดียวกันมีเว็บไซตจํานวน 2 เว็บไซตที่บอกวิธีการปฏิบัติพรอมกับบอกผลเสียหากไม
ปฏิบัติตาม เชน ปดโทรทัศนเมื่อไมมีคนดู หากเปดโทรทัศนทงิ้ วันละ 1 ชั่วโมง พรอมกัน 1 ลาน
เครื่อง จะเสียคาไฟรวมเดือนละ 8.25 ลานบาท
ดังนัน้ การเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับผลลัพธของของการปฏิบัตแิ ละไมปฏิบัติตามนัน้ อาจจะ
เปนสวนหนึง่ ที่ทาํ ใหผูอา นตัดสินใจไดดียิ่งขึ้นวาควรปฏิบัติตามหรือไม
อยางไรก็ตามการเสนอวิธีปอ งกันไมไดมีการจัดลําดับความสําคัญวาวิธีการใดเปนวิธีการ
ที่ดีที่สุด แตใหผูรับสารทราบวาสามารถปฏิบัติไดหลายวิธีพรอมๆกัน หากปฏิบัติตามไดมากก็จะ
ชวยลดการกอกาซเรือนกระจกไดมากนั่นเอง นอกจากนี้วิธที ี่เสนอเปนวิธที ี่ปลีกยอยแตมุงไปที่การ
เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอุปโภคเสียสวนใหญซึ่งอาจจะขัดกับพฤติกรรมเดิมและขัดตอความ
สะดวกสบายของผูรับสาร
2.4 การใชกลยุทธในการสื่อสาร
จากการศึกษาทั้ง 15 เว็บไซตตางก็ใชกลยุทธ เชน การกลาวถึงความรุนแรง ซึ่งอาจจะใช
คําวา หายนะ หรือแสดงความเสียหายตางๆใหรูสึกกลัว การใชความใกลของเวลา ความใกลของ
สถานทีท่ ี่ไดรับผลกระทบ หรือความสําคัญ เชนเปนเรื่องที่คนทัง้ โลกตองรวมกันรับผิดชอบ เปนตน
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ตัวอยางขอความที่แสดงถึงการใชกลยุทธในการสื่อสารแบบตางของของเว็บไซต
www.whyworldhot.com
ใชความรุนแรงของเหตุการณ
มนุษยไดสรางผลกระทบอันใหญหลวงตอมหาสมุทรอันเกิดจากการกระทําของมนุษย
www.deqp.go.th
ใชความรุนแรงของเหตุการณ
อันตรายอยางยิ่งตอสิ่งมีชีวิตบนโลก
www.greenpeace.org
ใชความใกลของเวลา
เพราะเวลานัน้ อาจสายเกินไปที่จะแก
www.biotec.or.th
ใชความสําคัญของเหตุการณ
ภาวะโลกรอนความเครียดของโลก
www.ldd.go.th
ใชความรุนแรงของเหตุการณ
โรคติดตอในเขตรอนก็มีแนวโนมวาจะเพิม่ ขึ้น และจะคราชีวิตผูคนเปนจํานวนมาก”
www.stou.ac.th
ใชความใกลของสถานที่
ชวงหลังปญหาดังกลาวไดเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นอยางมาก ดังตัวอยางเชน ชุมชนขุนสมุทรจีน
ต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ
www.thaigoodview.com
ใชความใกลของเวลา
โรคที่ฟกตัวไดดีในสภาพรอนชื้นของโลกจะสามารถเพิม่ ขึ้นมากในอีก 20 ปขางหนา
www.vcharkarn.com
ใชความรุนแรงของเหตุการณ
ประเทศไทยเองก็มีความเสีย่ งตอผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
www.world-hot.th.gs
ใชความใกลของเวลา
หากเกิน 10 ป โลกเราอาจเขาสูจุดที่ไมสามารถกลับตัวได
www.nst.or.th
ใชความสําคัญของเหตุการณ
ภาวะโลกรอนนาเปนหวงอยางยิง่
www.dek-d.com
ใชความสําคัญของเหตุการณ
ถึงเวลาแลวทีพ่ วกเราทุกคนจะตองมาชวยกันลดภาวะโลกรอน
www.tlcthai.com
ใชความรุนแรงของเหตุการณ
มีผูเสียชีวิตจากคลื่นรังสีความรอนเปนจํานวนมากเพิ่มขึน้ เรื่อยๆดังตัวอยางในเมืองชิคาโก เอเธนส
และนิวเดลี
www.localtalk2004.com
ใชความรุนแรงของเหตุการณ
น้ําแข็งที่ลอยอยูในธารน้ําแข็งที่กรีนแลนด มีจํานวนมากขึ้นถึง 2 เทาจากเมื่อ 10 ปที่แลว
www.panyathai.or.th
ใชความเปนไปไดหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ
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รายงานของ IPCC ในเดือนเมษายนที่ผา นมาระบุวา ในอนาคต อาจเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร
และน้ํา และภัยพิบัติตอสัตวปา
www.bangchak.co
ใชความสําคัญของเหตุการณ
ลดระดับการใชงานเครื่องใช ไฟฟาลงแมเพียงนอยนิด อาจลดคาใชจายของเราไมมากนักแตจะ
สงผลมหาศาลตอโลก
ที่กลาวถึงดานบนเปนเพียงตัวอยางจากแตละเว็บไซต ซึง่ ในแตละเว็บนั้นไมไดมีการใชกล
ยุทธในการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจเพียงวิธเี ดียว แตใชหลายๆวิธีรวมกัน วิธที ี่ใชมากคือบอกถึงความ
รุนแรงของปญหาหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากผลกระทบมีหลายๆดานและในแตละดาน
คอนขางมีความรุนแรงทีเดียว เพราะเกีย่ วของกับชีวิตคนและสัตวทั่วโลก เมื่อกลาวถึงความรุนแรง
ในหลายๆดานก็อาจกระตุน ใหผูอานรูสึกตระหนักถึงปญหาโลกรอนไดดีมากขึ้น
รูปภาพและเสียง
ทั้งนี้รูปภาพนัน้ จะแบงออกเปนภาพวาด ภาพจริง ภาพเคลื่อนไหว และกราฟตารางหรือ
แผนภูมิ การใชรูปภาพในเว็บไซตทั้ง 15 เว็บนัน้ มีความแตกตางกันพอสมควร บางเว็บไซตไมได
เนนรูปภาพแตเนนการใหขอ มูล
เว็บไซตที่มีรูปภาพจํานวนมากนัน้ มักจะเปนเว็บไซตที่มีขอ มูล
จํานวนมากควบคูกันไปดวย การใชรูปภาพนัน้ มีทั้งเพื่อความสวยงามของเว็บไซตและสวนหนึง่
เพื่อใหผูอา นไดเขาใจในเนื้อหามากขึน้ เชน ภาพเปรียบเทียบธารน้าํ แข็งในอดีตและปจจุบัน ภาพ
เสาไฟฟากลางทะเลที่จงั หวัดสมุทรปราการ เปนตน สําหรับภาพวาดนั้นจะรวมไปถึงการใชกราฟก
ตกแตงดวย ซึง่ สวนใหญจะเปนภาพที่แสดงใหเห็นวาขณะนี้โลกกําลังเผชิญกับปญหาโลกรอน เพื่อ
เสียดสีการกระทําของมนุษย และเพื่อแสดงใหเห็นผลเสียที่จะเกิดขึ้น
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ตัวอยางภาพประกอบในหนาเว็บไซต
รูปภาพที่ 7 แสดงตัวอยางภาพประกอบจาก www.whyworldhot.com

รูปภาพที่ 8 แสดงตัวอยางภาพประกอบจาก www.localtalk2004.com

รูปภาพที่ 9 แสดงตัวอยางภาพประกอบจาก www.panyathai.com
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อีกหนึ่งตัวอยางเปนภาพจริงที่เปรียบเทียบภูเขาน้ําแข็งในอดีตและปจจุบัน
นี่คือ ธารน้ําแข็ง Boulder ครับ (Boulder Glacier) เปนธารน้ําแข็งเกาแกในอเมริกา ภาพ
นี้ถายเมื่อป 1932 จะเห็นวาเต็มไปดวยน้าํ แข็ง
รูปภาพที่ 10 แสดงตัวอยางภาพธารน้ําแข็งป 1932 จาก www.whyworldhot.com

ภาพนี้คือ 56 ปตอมา เปนธารน้ําแข็งเดิม ถายจากมุมเดิม (ลองสังเกตฉากหลัง) ในป
1988 น้ําแข็งหนาๆ ในภาพแรก หายไปหมดแลวครับ
รูปภาพที่ 11 แสดงตัวอยางภาพธารน้ําแข็งป 2005 จาก www.whyworldhot.com

จากการสํารวจในป 2005 พบวาธารน้ําแข็งนี้ใกลจะหายไปแลวครับ
http://en.wikipedia.org/wiki/Boulder_Glacier
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่ไดอานเว็บไซต whyworldhot ทานหนึง่ ไดกลาววา “ขาว
หนาแรกที่ลงิ คไปอานคือทีธ่ ารน้าํ แข็งละลาย เพราะชอบอาน เคยเห็นทางทีวีแลวอยากดูในเว็บ
ดวยวาภาพเปนยังไง
ดูแลวนากลัวมาก”
ภาพตัวอยางและขอความขางตนทําใหผูอานได
สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลก และอาจเปนสวนหนึง่ ที่กระตุนความรูสึกใหตระหนัก
ในปญหามากขึ้นนัน่ เอง
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นอกจากนีย้ ังมีการใชกราฟกเพื่อดึงดูดใหนาสนใจอานเนื้อความเชนการกลาวถึงวิธกี าร
ลดโลกรอนของเว็บไซตบางจากในลักษณะตอไปนี้
รูปภาพที่ 12 แสดงตัวอยางจาก www.bangchak.co.th

การใชขอมูลในรูปแบบนี้เปนวิธที ี่ปรับเปลีย่ นจากการนําเสนอในรูปแบบเดิมๆคือบอกเปน
ขอความธรรมดา ซึ่งวิธนี ี้ชวยใหเนื้อหามีความนาสนใจมากขึ้น
อยางไรก็ตามสังเกตพบวาการใชภาพบางภาพนัน้ ไมนาจะทําใหเกิดความเขาใจมากขึ้น
เนื่องจากมีความซับซอน หรือเปนขอมูลทางดานวิทยาศาสตรที่อาจจะเขาใจยากดังตัวอยาง
ตอไปนี้
รูปภาพที่ 13 แสดงภาพสนามแมเหล็กโลกจาก www.tlcthai.com
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รูปภาพที่ 14 แสดงภาพการรายงานพายุหมุนเขตรอนจาก www.tlcthai.com

ตารางที่ 9 แสดงจํานวนรูปภาพที่ปรากฏในเว็บไซตโลกรอนทั้ง15 เว็บไซต
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เว็บไซต
www.whyworldhot.com
www.deqp.go.th
www.greenpeace.org
www.biotec.or.th
www.ldd.go.th
www.stou.ac.th
www.thaigoodview.com
www.vcharkarn.com
www.world-hot.th.gs
www.nst.or.th
www.dek-d.com
www.tlcthai.com
www.localtalk2004.com
www.panyathai.or.th
www.bangchak.co
รวม

ภาพวาด
(รูป)
1
1
10
1
1
2
3
34
5
2
60

ภาพจริง
(รูป)
59
2
1
4
3
2
6
3
8
14
7
6
23
138

ภาพเคลื่อนไหว
(รูป)
1
2
2
2
7

ตาราง/
แผนภูมิ
6
1
1
1
37
7
1
54

รวม
66
1
12
3
4
3
5
2
10
4
8
54
41
18
28
259

101
จากตารางที่ 9 สามารถสรุปออกมาเปนแผนภูมิแทงไดดังรูปภาพที่ 15
รูปภาพที่ 15 แสดงแผนภูมิแทงแสดงจํานวนการใชภาพ ตารางและเสียง
จํานวนรวมจาก15เวบไซต

160

138

120

80

60

54

40
7

1

1

เพลง

คลิปวิดีโอ

0
ภาพวาด

ภาพจริง

ภาพเคลื่อนไหว ตาราง/แผนภูมิ
กลยุทธ

ขอมูลจากแผนภูมิแทง 15 แสดงใหเห็นวามีการใชภาพจริง มากกวาการใชภาพวาดและ
ตาราง มีการใชภาพเคลื่อนไหวนอยที่สุด ทั้งนี้นา จะมีเหตุมาจากการนําเสนอเรื่องปญหาภาวะโลก
รอนเปนการนําเสนอเพื่อบอกขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจึงใชภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงมาประกอบการ
อธิบาย จึงมีภาพวาดจํานวนนอย และมีการใชตาราง กราฟหรือแผนภูมิประกอบเนื่องจากใช
อธิบายขอมูลที่เกีย่ วของกับความจริงทางวิทยาศาสตรหรืองานวิจัยนัน่ เอง พบวาการใชภาพและ
ตารางประกอบเนื้อหาเฉลี่ย 17 รูปตอหนึ่งเว็บไซต นับวามีปริมาณมากพอสมควร อยางไรก็ตาม
ปริมาณการใชรูปภาพประกอบนัน้ ขึ้นอยูก ับความยาวของเนื้อหาดวยสวนหนึ่ง
นอกจากการใชขอความและภาพแลว ยังมีการใชเทคนิคอื่นๆดวยเชน www.ldd.go.th ใช
คลิป VDO เปนคลิปสารคดีเรื่อง An Inconvenient Truth ของอัลกอรอดีตผูลงสมัครชิงตําแหนง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ภาพยนตรเรื่องนี้ไดรับการยกยองใหเปนสารคดีที่ดีที่สุดเรื่องหนึง่ มีความ
ยาว 100 นาที ซึง่ อัลกอรแสดงใหเห็นวิกฤตการณภาวะโลกรอนอยางตรงไปตรงมาและลึกซึง้ โดย
เสนอขอมูลทางวิทยาศาสตร และสรางแรงบันดาลใจใหแกคนดูใหตระหนักถึงปญหาโลกรอนไดดี
อีกดวย ในอีกเว็บไซตหนึ่งคือ www.bangchak.co มีเพลงประกอบใหฟง ขณะที่อา นหรือเยีย่ มชม
เว็บไซต โดยทีเ่ นื้อหาของเพลงก็เปนเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลโลก
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สรุปการสื่อสารความเสี่ยงของเว็บไซตทงั้ 15 เว็บไซต
การประเมินความเสีย่ ง
การระบุอันตรายของเหตุการณ ทั้ง 15 เว็บไซตระบุถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและสถานทีท่ ี่จะ
เกิดเหตุการณความเสีย่ ง แตดานลักษณะการเกิดเหตุการณนนั้ มีเว็บไซตที่กลาวถึงเพียง 11
เว็บไซต เนือ่ งจากเมื่อกลาวถึงผลกระทบจําเปนตองบอกเปนพื้นฐานอยูแลววาจะเกิดเหตุการณ
ความเสีย่ งใด คือเปนการระบุอันตรายเบื้องตนเพียงแตรายละเอียดในเรื่องลักษณะการเกิดความ
เสี่ยงไมไดบอกอยางละเอียด บอกแตเพียงวาจะเกิดน้ําแข็งขั้วโลกละลาย เปนตน
การแสดงลักษณะอันตรายนั้น มี 10 เว็บไซตที่ประเมินอันตรายที่จะเกิดขึ้นในเชิงคุณภาพ
และมี 10 เว็บไซตเชนกันทีป่ ระเมินเชิงปริมาณ แตในจํานวนนี้มี 7 เว็บไซตที่ประเมินครบทัง้ เชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ทั้งนีก้ ารประเมินเชิงปริมาณทําใหผูรบั สารไดขอมูลที่แนนอนมากกวา
ขอมูลเชิงคุณภาพ เนื่องจากใชตัวเลขในการประเมิน เชน พายุมีจาํ นวนเพิม่ ขึ้น 10-20% อยางไรก็
ตามเว็บไซตสว นใหญไดการแสดงลักษณะอันตรายซึง่ เปนประโยชนตอผูรับสารทั้งเพิม่ ความ
นาเชื่อถือของขอมูลดวยเชนกัน
การประเมินการไดรับสัมผัสมี 7 เว็บไซตที่กลาวถึงขอมูลที่เกีย่ วของกับอันตรายทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้น และมี 11 เว็บไซตที่ระบุถงึ กลุมเปาหมายที่อาจจะไดรับผลกระทบ และมี 11 เว็บไซตที่
กลาวถึงระดับความรุนแรงของเหตุการณที่อาจจะเกิดขึน้ ทั้งนี้การระบุกลุมเปาหมายที่ชัดเจนทํา
ใหผูรับสารทราบวาตนเองอยูในกลุมที่ไดรับความเสีย่ งมากนอยเพียงใด
การแสดงลักษณะความเสีย่ งมี 8 เว็บไซต ที่ประมาณโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณความเสี่ยง
มี 6 เว็บไซต ที่ประมาณความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น และมี 5 เว็บไซต ทีร่ ายงานความไมแนนอนตางๆ
ที่อาจจะเกิดขึน้ หลังจากเกิดเหตุการณความเสี่ยงนัน้ ๆ
การรายงานผลกระทบที่เผชิญอยู
ทุกเว็บไซตไดรายงานผลกระทบที่เผชิญอยู มีสว นที่คลายคลึงกันไดแก ผลกระทบเรื่องอุณ
ภูมิที่สูงขึ้น คลื่นความรอน พายุ น้ําทวม น้ําแข็งทั่วโลกละลาย ภัยแลง สัตวสูญพันธุ โรคระบาด
และระดับน้ําที่สูงขึน้ สวนผลกระทบที่กลาวถึงนอยไดแก ไฟปา ปรากฏการณเอล นิโญ ลา นิญา
คลื่นยักษ และแผนดินไหว และสังเกตไดวาเปนผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเกือบทัง้ สิ้น การรายงาน
ผลกระทบนั้นมักจะกลาวอธิบายเพิ่มเติมสัน้ ๆเพื่อประเมินเหตุการณหรือบอกรายละเอียดใหเขาใจ
มากขึ้นดวย

103
การเสนอมาตรการปองกันภาวะโลกรอน
การเสนอมาตรการปองกันภาวะโลกรอนของเว็บไซตนนั้ มีหลากหลายวิธี ซึง่ มักจะแจกแจง
เปนขอยอย และโนมนาววาเปนวิธที ี่สามารถทําไดโดยงาย นอกจากนี้มกี ารกลาวถึงขอดีของการ
ปฏิบัติตาม และขอเสียหากไมปฏิบัติตามดวย ซึง่ นาจะทําใหผูรับสารปฏิบัติตามดวยความเขาใจ
มากกวาการทําตามโดยที่ไมทราบสาเหตุหรือรายละเอียด ดังนัน้ การเสนอมาตรการปองกันภาวะ
โลกรอนทีป่ รากฏในเว็บไซตนาจะทําใหผูรบั สารมีทางเลือกมากมายในการปฏิบัติตาม และเลือกที่
จะปฏิบัติตามในสิ่งที่ตนเองคิดวาเหมาะสม
กลยุทธในการสื่อสารความเสี่ยง
เว็บไซตใชการโนมนาวโดยการใชความกลัว คือกลาวย้ําถึงผลรายหรือความรุนแรงที่จะ
เกิดขึ้น
และสภาพการณตางๆซึ่งนับเปนสวนหนึง่ ของเนื้อหาที่กระตุนใหผูอา นรูส ึกตระหนักถึง
ปญหาได นอกจากนี้ยงั มีรปู ภาพจริงประกอบเปนหลักฐานสนับสนุนเนื้อความใหผอู านเขาใจและ
เห็นถึงปญหาไดชัดเจนยิ่งขึน้
อยางไรก็ตามผูอานอาจจะรับรูความเสี่ยงจากปญหาภาวะโลกรอนตางกันแมจะไดอาน
เนื้อหาตอนเดียวกัน ทางเว็บไซตจึงอาจจะตองปรับปรุงการนําเสนอใหผูอานไดรูสึกอยากมีสว น
รวมในการชวยแกไขปญหาโลกรอนทีก่ ําลังเกิดขึ้น
หากนัน่ เปนวัตถุประสงคของเว็บไซตทเี่ ปน
เหมือนอีกหนทางหนึ่งในการชวยลดปญหาโลกรอน
สวนที่ 2 การวิเคราะหการรับรูความเสีย่ งของผูรับสารจากการตอบแบบสอบถาม
ในสวนนี้จะแบงออกเปน 5 ตอนดวยกันตามแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม
เนื่องจากการวิจัยเปนเชิงทดลอง การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชทดลองทัง้ สองกลุม คือ กลุมที่
อานเว็บไซตโลกรอน และกลุมที่ไมไดอานเว็บไซต จึงตองมีลักษณะทีม่ ีความคลายคลึงในดาน
ตางๆ ซึง่ จะกลาวถึงตอไปนี้
1.1 เพศ
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 60 คน เปน เปนเพศชาย 14 คน คิดเปน 23.3% เพศหญิง 46
คน คิดเปน76.7% (ดังตารางที่ 10)

104
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและรอยละตามเพศของผูที่ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผูตอบแบบสอบถาม

ชาย (%)

หญิง (%)

14 (23.3)

46 (76.7)

จํานวน (%)
60 (100)

ผูตอบแบบสอบถามแบงออกเปน 2 กลุมไดแก กลุมที่ไมอานเว็บไซตเปนเพศชาย 26.67%
เพศหญิง 73.3% และกลุมที่อานเว็บไซต เปนเพศชาย 20% เพศหญิง 80% (ดังตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและรอยละตามเพศของผูที่ตอบแบบสอบถามแบงเปนสองกลุม
กลุม
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต

ชาย (%)
8 (26.7)
6 (20)

หญิง (%)
22 (73.3)
24 (80)

1.2 อายุ
ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 16-17 ป อายุเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด เทากับ
16.5 ป และอายุเฉลี่ยของทัง้ กลุมที่ไมอานเว็บไซตและกลุมที่ไมอา นเว็บไซตเทากัน คือ 16.5 ป (ดัง
ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 แสดงอายุเฉลีย่ ของผูตอบแบบสอบถาม
กลุม
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต

อายุเฉลี่ย
16.5
16.5

1.3 สาขาที่เรียน
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาจากสาขาวิทย-คณิต 32 คน คิดเปน 53.3% และมาจาก
สาขาอังกฤษ-คณิต 28 คน คิดเปน 46.7% (ดังตารางที่ 13)
ตารางที่ 13 แสดงสาขาที่เรียนของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถาม

วิทย - คณิต (%)
32 (53.3)

อังกฤษ - คณิต(%)
28 (46.7)

ผูตอบแบบสอบถามกลุมที่ไมอานเว็บไซต มาจากสาขาวิทย-คณิต 15 คน คิดเปน 50%
และมาจากสาขาอังกฤษ-คณิต 15 คน คิดเปน 50% และผูตอบแบบสอบถามกลุมที่อานเว็บไซต
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มาจากสาขาวิทย-คณิต 17 คน คิดเปน 56.6% และมาจากสาขาอังกฤษ-คณิต 13 คน คิดเปน
43.3 (ดังตารางที่ 14)
ตารางที่ 14 แสดงสาขาที่เรียนของกลุมตัวอยาง
กลุม
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต

วิทย - คณิต (%)
15 (50)
17 (56.6)

อังกฤษ - คณิต(%)
15 (50)
13 (43.3)

1.4 เกรดเฉลีย่
เกรดเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด เทากับ 3.33 และเกรดเฉลี่ยของกลุมที่ไมอาน
เว็บไซต เทากับ 3.36 และกลุมที่อานเว็บไซต เทากับ 3.31 ซึ่งทัง้ สองกลุมมีเกรดเฉลี่ยใกลเคียงกัน
(ดังตารางที่ 15)
ตารางที่ 15 แสดงเกรดเฉลีย่ ของกลุมตัวอยาง
กลุม
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต

เกรดเฉลี่ย
3.36
3.31

1.5 ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดลอม
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดประเมินตนเองดานความสนใจในสิง่ แวดลอมเฉลี่ย 3.92 อยู
ในระดับสูง
ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ยดานความสนใจในสิ่งแวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม
ความสนใจใน
สิ่งแวดลอม

คาเฉลี่ย
3.92

Std. Deviation
.671

ผูตอบแบบสอบถามที่ไมอานเว็บไซตและกลุมที่ไมอา นเว็บไซตประเมินตนเองในเรื่อง
ความสนใจในสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และ 3.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ยดานความสนใจในสิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยาง
ความสนใจในสิ่งแวดลอม
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต

คาเฉลี่ย
3.93
3.9

Std. Deviation
.64
.712

t
.191

Sig.
.380
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ผูตอบแบบสอบถามที่อานเว็บไซตโลกรอนและกลุมที่ไมไดอานประเมินตนเองดานความ
สนใจในสิง่ แวดลอมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา t = 0.191
สรุป ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางแบงออกเปน 2 กลุม ไดแกกลุมที่อานเว็บไซตโลกรอนและกลุมที่ไมไดอาน
เว็บไซตโลกรอน โดยที่ทงั้ สองกลุมมีลกั ษณะใกลเคียงกันในเรื่องของอายุ (เฉลี่ย 16.5 ป) สาขาที่
เรียน (วิทย-คณิต 53.3% อังกฤษ-คณิต 46.7%) เกรดเฉลี่ย (เฉลี่ย 3.33) และความสนใจในเรือ่ ง
สิ่งแวดลอม (ระดับสูง เฉลีย่ 3.92)
ตอนที่ 2 การเปดรับขอมูลเรื่องภาวะโลกรอนผานสื่อ
2.1 สื่อที่กลุม ตัวอยางเปดรับเรื่องภาวะโลกรอน
กลุมตัวอยางเปดรับเรื่องภาวะโลกรอนจากสื่อตางๆ คลายคลึงกัน คือสวนใหญเปดรับจาก
โทรทัศน (70%) รองลงมาเปนอินเทอรเน็ต (15%) และนิตยสาร (11.66%) สวนหนังสือพิมพและ
สิ่งพิมพอื่นๆกลุมตัวอยางเปดรับนอยมาก (1.67%) (ดังตารางที่ 18)
ตารางที่ 18 แสดงการเปดรับเรื่องภาวะโลกรอนจากสื่อตางๆ
สื่อที่เปดรับ
หนังสือพิมพ
โทรทัศน
อินเทอรเน็ต
นิตยสาร
สิ่งพิมพอื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)
กลุมที่ไมอานเว็บไซต กลุมที่อานเว็บไซต
0
1
24
18
1
8
5
2
0
1
30
30

จากตารางที่ 18 สามารถสรุปเปนแผนภูมแิ ทงไดดังรูปภาพที่ 16

รวม
1 (1.67%)
42 (70%)
9 (15%)
7 (11.66%)
1 (1.67%)
60 (100%)
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รูปภาพที่ 16 แสดงแผนภูมิแทงเปรียบเทียบประเภทสื่อที่กลุมตัวอยางเปดรับเรื่องภาวะโลกรอน
45

40

40
35

30

รอยละ

30
ไมอานเว็บไซต

25

อานเว็บไซต

20
13.33

15

8.33

10
5

0

1.67

1.67

3.33
0

1.67

0
หนังสือพิมพ

โทรทัศน

อินเทอรเน็ต

นิตยสาร

สิ่งพิมพอื่นๆ

ประเภทสื่อ

จากแผนภูมิแทงในรูปภาพที่ 16 แสดงใหเห็นวาโทรทัศนเปนสื่อที่ทงั้ สองกลุม เปดรับเรื่อง
ภาวะโลกรอนมากที่สุด และเปดรับในปริมาณสูงกวาสือ่ อื่นคอนขางมาก จากการสังเกตพบวาทั้ง
สองกลุมเปดรับเรื่องภาวะโลกรอนจากสื่อที่คลายคลึงกัน
2.2 ความสนใจติดตามเรือ่ งภาวะโลกรอน
ผูตอบแบบสอบถามทั้งกลุมที่ไมอานและอานเว็บไซตมีความสนใจติดตามเรื่องภาวะโลก
รอนในระดับสูง คือ 3.67 และ 3.53 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 19)
ตารางที่ 19 แสดงคาเฉลี่ยความสนใจติดตามเรื่องภาวะโลกรอนของกลุมตัวอยาง
กลุม
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต
P< 0.05

คาเฉลี่ย
3.67
3.56

t
.716

Sig.
.477

กลุมไมอานเว็บไซตและกลุมอานเว็บไซตมีความสนใจติดตามเรื่องภาวะโลกรอนไม
แตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา t = 0.716
2.3 ประเด็นที่สนใจติดตาม
ประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามสนใจติดตามเกี่ยวกับภาวะโลกรอนเรียงลําดับไดดังนี้
อันดับ 1 ผลกระทบ
2 วิธีปองกัน
3 ความรูท ั่วไป
4 การคาดเดาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
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5 สินคาและผลิตภัณฑลดโลกรอน
6 หนังสือ บทความ สิง่ พิมพที่ใหความรูเรือ่ งโลกรอน
7 โครงการที่หนวยงานตางๆจัดขึ้น
2.4 ความตองการเปดรับเนื้อหาดานผลกระทบในประเด็นตางๆ
ความตองการเปดรับเนื้อหาดานผลกระทบโดยรวม มีคา เฉลี่ย 4.11 ถือวาอยูในระดับสูง
ประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามตองการเปดรับมากที่สุดคือเรื่องการละลายของธารน้าํ แข็งทั่วโลก
มากที่สุด มีคา เฉลี่ย 4.55 ถือวามีความตองการอยูในระดับสูงมาก และเรื่องที่ตองการเปดรับนอย
ที่สุดคือ การสูญพันธุของหมีขาวและผลกระทบตอเศรษฐกิจบริเวณชายฝง ซึ่งมีคา เฉลี่ยเทากันคือ
3.80 และถือวามีความตองการอยูในระดับสูง (ดังตารางที่ 20)
หากจัดลําดับความตองการเปดรับเนื้อหาดานผลกระทบในประเด็นตางๆจัดไดดังนี้
1 การละลายของน้ําแข็งทั่วโลก
2 อุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
3 ระดับน้ําทะเลที่สูงขึน้
4 ความรุนแรงและความถี่ของพายุ
5 โรคติดตอในเขตรอนมากขึ้น
6 ปญหาชายฝงถูกกัดเซาะ
7 ปญหาคลืน่ ความรอนสูง
8 การฟอกสีของปะการัง
9 การสูญพันธุของหมีขาว และผลตอเศรษฐกิจบริเวณชายฝง
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ตารางที่ 20 แสดงคาเฉลี่ยดานความตองการเปดรับเนือ้ หาเกี่ยวกับผลกระทบดานตางๆ
ผลกระทบ

กลุม

คาเฉลี่ย

การละลายของธาร
น้ําแข็งทั่วโลก
อุณหภูมิของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป
ปญหาคลื่นความ
รอนสูง
การสูญพันธุของหมี
ขาว
ความรุนแรงและ
ความถี่ของพายุ
โรคติดตอในเขตรอน
มากขึ้น
การฟอกสีของ
ปะการัง
ผลตอเศรษฐกิจ
บริเวณชายฝง
ปญหาชายฝงถูกกัด
เซาะ
ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น

ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต
ไมอานเว็บไซต

4.57
4.53
4.40
4.43
4.03
3.80
3.90
3.70
4.40
4.23
4.13
4.17
3.73
3.90
3.83
3.77
3.90
4.00
4.37

อานเว็บไซต

4.43

คาเฉลี่ย
รวม
4.55
4.415
3.915
3.8
4.315
4.15
3.815
3.8
3.95
4.4

Std. Deviation
.504
.730
.621
.679
.850
.847
1.094
.988
.814
.679
.937
.986
.944
.845
.874
.774
.759
.695
.669
.774

t

Sig.

.206

.838

.198

.843

1.065

.291

.743

.460

.861

.393

.134

.894

.720

.474

.313

.756

.532

.597

.357

.722

P< 0.05*

ผูตอบแบบสอบถามสนใจติดตามเนื้อหาดานผลกระทบในประเด็นตางๆเรื่องภาวะโลกรอนไม
แตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุป ตอนที่ 2 การเปดรับขอมูลเรื่องภาวะโลกรอนผานสือ่
- กลุมที่อานเว็บไซตและไมไดอานเว็บไซตไมมีความแตกตางกันในดานสื่อทีเ่ ปดรับ โดยสื่อที่นยิ ม
เปดรับ 3 อันดับแรกไดแก โทรทัศน อินเทอรเน็ต และนิตยสาร
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- ทั้งสองกลุม มีความสนใจติดตามเรื่องภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน ประเด็นที่ทงั้ สองกลุม สนใจ
ติดตาม 3 อันดับแรกไดแก ผลกระทบ วิธปี องกัน และความรูท ั่วไปเกีย่ วกับภาวะโลกรอน
- ทั้งสองกลุมสนใจติดตามเนื้อหาดานผลกระทบในประเด็นตางๆไมแตกตางกัน เรียงลําดับเนื้อหา
ดานผลกระทบที่สนใจติดตาม 3 ประเด็นแรกไดดังนี้ การละลายของน้าํ แข็งทัว่ โลก อุณหภูมิของ
โลกที่เปลีย่ นแปลงไป และระดับน้ําทะเลทีส่ ูงขึ้น
ตอนที่ 3 การรับรูความเสีย่ งเรื่องภาวะโลกรอน
ในตอนนีเ้ ปนการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ความแตกตางในการรับรูความเสี่ยงของกลุมที่
อานเว็บไซตและกลุมที่ไมไดอานเว็บไซต
สมมติฐานขอที่ 1.1 ทั้งสองกลุมรับรูความเสี่ยงดานความรุนแรงของเหตุการณแตกตางกัน
3.1 การรับรูค วามเสี่ยงดานความรุนแรง
ผูตอบแบบสอบถามที่ไมอานเว็บไซตรับรูความเสีย่ งดานความรุนแรงเฉลี่ย 58.77 คิดเปน
83.95% และกลุมอานเว็บไซตรับรูความเสี่ยงดานความรุนแรงมากกวาโดยมีคาเฉลี่ย 60.80 คิด
เปน 86.85% (ดังตารางที่ 21)
ตารางที่ 21 แสดงคาเฉลี่ยเรือ่ งการรับรูความเสี่ยงดานความรุนแรงของกลุมตัวอยาง
กลุม
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต
P< 0.05

คาเฉลี่ย
58.77

รอยละ
83.95

Std. Deviation
5.823

60.80

86.85

5.659

t
1.372

Sig.
.175

อยางไรก็ตามกลุมอานและไมอานเว็บไซตมีการรับรูความเสี่ยงเรื่องภาวะโลกรอนดาน
ความรุนแรงไมแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 มีคา t = 1.372
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ตารางที่ 22 แสดงคาเฉลี่ยเรือ่ งการรับรูความเสี่ยงดานความรุนแรงในประเด็นตางๆ
ผลกระทบ
กรุงเทพมีความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยที่จะกอความ
เสียหายตอระบบสาธารณูปโภค
ภาคใตของไทยจะเกิดพายุเพิ่มขึ้นและทวีความ
รุนแรงทําใหเสี่ยงตออุทกภัยฉับพลัน
ในเอเชียมีโอกาสเกิดฝนกระหน่ํา มรสุมอยางแรงและ
ความแหงแลงในฤดูรอนที่ยาวนาน
โรคติดตอในเขตรอนมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะ ไขมาลาเรีย
ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นทําใหพืชและสัตวทะเลบางชนิด
สูญพันธุ รวมทั้งเกิดปะการังฟอกสี
น้ําทะเลสูงขึ้นอีกถึง 90 ซม. ในอีก 100 ป จะทําให
ไทยไดรับผลกระทบทั้งกายภาพและชีวภาพ
ชายฝงอาวไทยตอนบน 5 จังหวัด มีการกัดเซาะ
ชายฝงรุนแรงทําใหพื้นที่อาศัยหายไปมากกวา 20
เมตรตอป
การเกิดพายุหมุนที่มีความถี่มากขึ้น และมีความ
รุนแรงมากขึ้น
การละลายของน้ําแข็งทั่วโลก จะไปเพิ่มปริมาณน้ํา
ในมหาสมุทร สงผลใหเมืองตางอยูใตระดับน้ําทันที
องคการวิจัยวิทยาศาสตร กลาววาโลกอาจจะรอนขึ้น
อีก 4 °C ในราวป พ.ศ.2573
ของผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง นําไปสูภาวะขาด
แคลนอาหาร และความอดอยาก
The New York Times ไดรายงานการคาดการณวา
หมีขั้วโลกจะหายไปถึง 2 ใน 3 ภายในป 2050
ในอนาคตประชากร 500 ลานคนที่อาศัยอยูในเขต
ทะเลทรายทั่วโลกจะอยูไมไดอีกตอไป
ในแตละปประชาชนราว 160,000 คนเสียชีวิตเพราะ
ไดรับผลกระทบจากโลกรอน และตัวเลขผูเสียชีวิตนี้
อาจเพิ่มขึ้นเกือบสองเทาตัวในอีก 17 ปขางหนา
P< 0.05*

กลุม
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน

คาเฉลี่ย
4.20
4.03
4.37
4.53
3.90
4.33
3.97
3.97
4.10
4.13
4.17
4.47

SD.
.714
.809
.669
.681
.923
.802
.850
.718
.662
.730
.699
.730

4.30

.651

อาน

4.33

.802

ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน

4.03
4.33
4.33
4.57
4.20
4.40
4.17
4.60
4.07
4.13
4.40
4.47

.718
.758
.711
.728
.714
.621
.834
.621
.740
.776
.621
.776

4.53

.507

4.50

.682

อาน

t

Sig.

.846

.401

.956

.343

1.941

.057

.000

1.00

.185

.854

1.626

.109

.177

.860

1.573

.121

1.256

.214

1.157

.252

2.282 .026*
.341

.735

.367

.715

.215

.831
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อยางไรก็ตามมีขอที่แตกตางกันในเรื่อง แนวโนมของผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจากภัย
ธรรมชาติ อาจนําไปสูภาวะขาดแคลนอาหาร และความอดอยากทําใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร
โดยคนที่ไมอา นเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 4.17 อยูในระดับสูง และคนที่อานเว็บไซตคาเฉลีย่ 4.60 อยูใน
ระดับสูงมาก
คาเฉลี่ยของกลุมอานเว็บไซตสวนใหญสงู กวากลุมที่ไมไดอานเว็บไซต ยกเวนเรื่องตอไปนี้
- โรคติดตอในเขตรอนมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ไขมาลาเรีย มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 3.97
- กรุงเทพมีความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยทีจ่ ะกอความเสียหายตอระบบสาธารณูปโภค กลุมที่ไมได
อานมีคา เฉลี่ย 4.20 และกลุมที่อานเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 4.03
- ในแตละปประชาชนราว 160,000 คนเสียชีวิตเพราะไดรับผลกระทบจากโลกรอน และตัวเลข
ผูเสียชีวิตนี้อาจเพิ่มขึ้นเกือบสองเทาตัวในอีก 17 ปขางหนา กลุม ที่ไมไดอานมีคาเฉลี่ย 4.53 และ
กลุมที่อา นเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 4.50 รับรูตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา
t=2.282
จากการวิเคราะหสรุปไดวากลุมที่อานเว็บไซตและกลุมทีไ่ มไดอานเว็บไซตรับรูความเสี่ยง
ดานความรุนแรงของเหตุการณไมแตกตางกัน ดังนัน้ จึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1.1
สมมติฐานขอที่ 1.2 ทั้งสองกลุมรับรูความเสี่ยงดานโอกาสที่จะเกิดเหตุการณแตกตางกัน
3.2 การรับรูค วามเสี่ยงดานโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ผูตอบแบบสอบถามที่ไมอานเว็บไซตรับรูความเสีย่ งดานโอกาสที่จะเกิดขึ้นเฉลี่ย 52.07
คิดเปน 74.38% และกลุมอานเว็บไซตรับรูความเสี่ยงดานโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากกวาโดยมีคาเฉลีย่
56.23 คิดเปน 80.32% (ดังตารางที่ 23)
ตารางที่ 23 แสดงคาเฉลี่ยเรือ่ งการรับรูความเสี่ยงดานโอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้นของกลุมตัวอยาง
กลุม
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต
P< 0.05*

คาเฉลี่ย
52.07

รอยละ
74.38

Std. Deviation
6.125

56.23

80.32

6.569

t
2.541

Sig.
.014*

กลุมอานและไมอานเว็บไซตมีการรับรูความเสี่ยงเรื่องภาวะโลกรอนดานโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา t = 2.541
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ตารางที่ 24 แสดงคาเฉลี่ยเรือ่ งการรับรูความเสี่ยงดานโอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้นในประเด็นตางๆ
ผลกระทบ
กรุงเทพมีความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยที่จะกอความ
เสียหายตอระบบสาธารณูปโภค
ภาคใตของไทยจะเกิดพายุเพิ่มขึ้นและทวีความ
รุนแรงทําใหเสี่ยงตออุทกภัยฉับพลัน
ในเอเชียมีโอกาสเกิดฝนกระหน่ํา มรสุมอยางแรงและ
ความแหงแลงในฤดูรอนที่ยาวนาน
โรคติดตอในเขตรอนมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะ ไขมาลาเรีย
ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นทําใหพืชและสัตวทะเลบางชนิด
สูญพันธุ รวมทั้งเกิดปะการังฟอกสี
น้ําทะเลสูงขึ้นอีกถึง 90 ซม. ในอีก 100 ป จะทําให
ไทยไดรับผลกระทบทั้งกายภาพและชีวภาพ
ชายฝงอาวไทยตอนบน 5 จังหวัด มีการกัดเซาะ
ชายฝงรุนแรงทําใหพื้นที่อาศัยหายไปมากกวา 20
เมตรตอป
การเกิดพายุหมุนที่มีความถี่มากขึ้น และมีความ
รุนแรงมากขึ้น
การละลายของน้ําแข็งทั่วโลก จะไปเพิ่มปริมาณน้ํา
ในมหาสมุทร สงผลใหเมืองตางอยูใตระดับน้ําทันที
องคการวิจัยวิทยาศาสตร กลาววาโลกอาจจะรอนขึ้น
อีก 4 °C ในราวป พ.ศ.2573
ของผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง นําไปสูภาวะขาด
แคลนอาหาร และความอดอยาก
The New York Times ไดรายงานการคาดการณวา
หมีขั้วโลกจะหายไปถึง 2 ใน 3 ภายในป 2050
ในอนาคตประชากร 500 ลานคนที่อาศัยอยูในเขต
ทะเลทรายทั่วโลกจะอยูไมไดอีกตอไป
ในแตละปประชาชนราว 160,000 คนเสียชีวิตเพราะ
ไดรับผลกระทบจากโลกรอน และตัวเลขผูเสียชีวิตนี้
อาจเพิ่มขึ้นเกือบสองเทาตัวในอีก 17 ปขางหนา
P< 0.05*

กลุม
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน

คาเฉลี่ย
3.80
3.97
4.00
3.97
3.33
3.87
3.23
3.80
3.60
4.13
4.00
3.83

SD.
.887
.809
.587
.964
.959
.776
.858
.664
.894
.730
.743
.791

3.93

.740

อาน

4.03

.718

ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน

3.43
3.87
3.93
4.20
3.97
4.07
3.67
4.27
3.83
3.87
3.80
4.30

.971
.629
.740
.847
.718
.980
.844
.740
.747
.860
.847
.837

3.53

1.008

อาน

4.10

.845

t
-.761

Sig.
.450

.162

.872

-2.368 .021*
-2.859 .006*
-2.530 .014*
.841

.404

-.531

.597

-2.051 .045*
-1.299

.199

-.451

.654

-2.928 .005*
-.160

.873

-2.300 .025*
-2.360 .022*
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สําหรับหัวขอที่กลุมตัวอยางทัง้ สองกลุมรับรูตางกันดานโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีดังตอไปนี้
- ในเอเชียยังมีโอกาสรอยละ 66-90 ที่อาจจะเกิดฝนกระหน่าํ และมรสุมอยางแรงรวมทัง้ เกิดความ
แหงแลงในฤดูรอนที่ยาวนาน โดยคนทีไ่ มอานเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 3.33 และคนที่อา นเว็บไซต
คาเฉลี่ย 3.87 มีคา t = 2.368
- โรคติดตอในเขตรอนมีแนวโนมวาจะเพิม่ ขึ้น และจะคราชีวิตผูคนเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ ไข
มาลาเรีย โดยคนที่ไมอา นเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 3.23 และคนที่อา นเว็บไซตคาเฉลี่ย 3.80 มีคา t =
2.859
- ระดับน้าํ ทะเลที่สูงขึน้ ทําใหพืชและสัตวทะเลบางชนิดสูญพันธุ รวมถึงเกิดปรากฏการณปะการัง
ฟอกสีทงั้ อาวไทยและฝง ทะเลอันดามัน โดยคนที่ไมอา นเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 3.60 และคนที่อาน
เว็บไซตคาเฉลีย่ 4.13 มีคา t = 2.530
- การเกิดพายุหมุนที่มีความถี่มากขึน้ และมีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุอาจอธิบายไดในแง
พลังงาน กลาวคือ เมื่อมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึ้น พลังงานที่พายุไดรับก็มากขึน้ ไปดวย สงผลให
พายุมีความรุนแรงกวาที่เคย โดยคนที่ไมอานเว็บไซตมคี าเฉลี่ย 3.43 และคนที่อานเว็บไซตคาเฉลีย่
3.87 มีคา t = 2.051
- แนวโนมของผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจากภัยธรรมชาติ อาจนําไปสูภาวะขาดแคลนอาหาร
และความอดอยากทําใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร โดยคนที่ไมอานเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 3.67 และคน
ที่อานเว็บไซตคาเฉลี่ย 4.27 มีคา t = 2.928
- ในอนาคตประชากร 500 ลานคนที่อาศัยอยูในเขตทะเลทรายทั่วโลกจะอยูไมไดอีกตอไป เพราะ
อุณหภูมิสูงขึ้นและน้ําถูกใชจนหมดหรือเค็มจนดื่มไมได โดยคนที่ไมอานเว็บไซตมคี าเฉลี่ย 3.80
และคนที่อานเว็บไซตคาเฉลีย่ 4.30 มีคา t = 2.300
- London School of Hygiene and Tropical Medicine วิทยาลัยศึกษาดานสุขอนามัยและ
เวชศาสตรเขตรอนของอังกฤษ แถลงวา ในแตละปประชาชนราว 160,000 คนเสียชีวิตเพราะไดรับ
ผลกระทบจากภาวะโลกรอน ตั้งแตโรคมาลาเรีย ไปจนถึงการขาดแคลนสุขอนามัยที่ดี และตัวเลข
ผูเสียชีวิตนี้อาจเพิ่มขึ้นเกือบสองเทาตัวในอีก 17 ปขางหนา โดยคนที่ไมอานเว็บไซตมีคาเฉลี่ย
3.53 และคนที่อานเว็บไซตคาเฉลี่ย 4.10 มีคา t = 2.360
นอกจากนี้สงั เกตไดวาคนที่ไดอานเว็บไซตจะมีคาเฉลี่ยของการรับรูความเสี่ยงดานโอกาส
ที่จะเกิดขึ้นในประเด็นตางๆสูงกวาคนที่ไมไดอานเว็บไซต ยกเวนหัวขอตอไปนี้
- ภาคใตของไทยจะเกิดพายุเพิ่มขึน้ และทวีความรุนแรงทําใหเสีย่ งตออุทกภัยฉับพลัน โดยกลุมที่
ไมไดอานเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 4.0 และกลุมที่อานเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 3.97
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- น้าํ ทะเลสูงขึน้ อีกถึง 90ซม. ในอีก 100 ป จะทําใหไทยไดรับผลกระทบทัง้ กายภาพและชีวภาพ
โดยกลุมที่ไมไดอานเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 4.0 และกลุมที่อานเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 3.83
จากการวิเคราะหสรุปไดวากลุมที่อานเว็บไซตและกลุมทีไ่ มไดอานเว็บไซตรับรูความเสี่ยง
ดานโอกาสที่จะเกิดเหตุการณแตกตางกัน ดังนัน้ จึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1.2
สมมติฐานขอที่ 1.3 ทั้งสองกลุมรับรูความเสี่ยงดานความเกี่ยวของกับตนเองแตกตางกัน
3.3 การรับรูค วามเสี่ยงดานความเกี่ยวของกับตนเอง
ผูตอบแบบสอบถามที่ไมอานเว็บไซตรับรูความเสีย่ งดานความเกีย่ วของกับตนเองเฉลี่ย
45.70 คิดเปน 65.28% และกลุมอานเว็บไซตรับรูความเสี่ยงดานความเกี่ยวของกับตนเองมากกวา
โดยมีคาเฉลี่ย 47.30 คิดเปน 67.57% (ดังตารางที่ 25)
ตารางที่ 25 แสดงคาเฉลี่ยเรือ่ งการรับรูความเสี่ยงดานความเกี่ยวของกับตนเองของกลุมตัวอยาง
กลุม
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต
P< 0.05

คาเฉลี่ย
45.70

รอยละ
65.28

Std. Deviation
8.983

47.30

67.57

7.630

t
.744

Sig.
.460

กลุมอานและไมอานเว็บไซตมีการรับรูความเสี่ยงเรื่องภาวะโลกรอนดานความเกีย่ วของ
กับตนเองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา t = 0.744
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ตารางที่ 26 แสดงคาเฉลี่ยเรือ่ งการรับรูความเสี่ยงดานความเกี่ยวของกับตนเองในประเด็นตางๆ
ผลกระทบ
กรุงเทพมีความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยที่จะกอความ
เสียหายตอระบบสาธารณูปโภค
ภาคใตของไทยจะเกิดพายุเพิ่มขึ้นและทวีความ
รุนแรงทําใหเสี่ยงตออุทกภัยฉับพลัน
ในเอเชียมีโอกาสเกิดฝนกระหน่ํา มรสุมอยางแรงและ
ความแหงแลงในฤดูรอนที่ยาวนาน
โรคติดตอในเขตรอนมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะ ไขมาลาเรีย
ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นทําใหพืชและสัตวทะเลบางชนิด
สูญพันธุ รวมทั้งเกิดปะการังฟอกสี
น้ําทะเลสูงขึ้นอีกถึง 90 ซม. ในอีก 100 ป จะทําให
ไทยไดรับผลกระทบทั้งกายภาพและชีวภาพ
ชายฝงอาวไทยตอนบน 5 จังหวัด มีการกัดเซาะ
ชายฝงรุนแรงทําใหพื้นที่อาศัยหายไปมากกวา 20
เมตรตอป
การเกิดพายุหมุนที่มีความถี่มากขึ้น และมีความ
รุนแรงมากขึ้น
การละลายของน้ําแข็งทั่วโลก จะไปเพิ่มปริมาณน้ํา
ในมหาสมุทร สงผลใหเมืองตางอยูใตระดับน้ําทันที
องคการวิจัยวิทยาศาสตร กลาววาโลกอาจจะรอนขึ้น
อีก 4 °C ในราวป พ.ศ.2573

กลุม
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน

คาเฉลี่ย
2.90
2.90
4.33
4.27
3.30
3.40
3.03
3.03
3.13
3.23
3.47
3.63
3.07

SD.
1.125
.960
.711
.868
1.022
1.221
1.189
1.098
1.196
1.073
1.167
1.189
1.048

t

Sig.

3.17

1.117

ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน

3.07
3.30
3.20
3.37
3.43

1.048
.988
1.064
1.129
1.040

4.07

.980

ของผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง นําไปสูภาวะขาด
แคลนอาหาร และความอดอยาก
The New York Times ไดรายงานการคาดการณวา
หมีขั้วโลกจะหายไปถึง 2 ใน 3 ภายในป 2050
ในอนาคตประชากร 500 ลานคนที่อาศัยอยูในเขต
ทะเลทรายทั่วโลกจะอยูไมไดอีกตอไป
ในแตละปประชาชนราว 160,000 คนเสียชีวิตเพราะ
ไดรับผลกระทบจากโลกรอน และตัวเลขผูเสียชีวิตนี้
อาจเพิ่มขึ้นเกือบสองเทาตัวในอีก 17 ปขางหนา
P< 0.05*

ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน

4.10
4.20
2.57
2.60
2.73
2.80

.759
.887
1.223
1.133
1.172
1.297

-.469

.641

-.110

.913

-.209

.835

ไมอาน

3.47

1.074

.981

อาน

3.20

1.031

.000 1.000
.325

.746

-.344

.732

.000 1.000
-.341

.734

-.548

.586

-.358

.722

-.887

.379

-.589

.558

.018*
2.427

.331
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อยางไรก็ตามมีขอที่แตกตางกันในเรื่อง
องคการวิจัยวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม
เครือจักรภพ อันเปนหนวยงานวิจัยหลักของประเทศออสเตรเลีย กลาววาโลกอาจจะรอนขึ้นอีก
4°C ในราวป พ.ศ.2573 โดยคนที่ไมอา นเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 3.43 และคนที่อานเว็บไซตคาเฉลีย่
4.07 มีคา t=2.427
นอกจากนี้สงั เกตไดวาคนที่ไดอานเว็บไซตจะมีคาเฉลี่ยของการรับรูความเสี่ยงดานความ
เกี่ยวของกับตนเองในประเด็นตางๆสูงกวาคนที่ไมไดอานเว็บไซต ยกเวนหัวขอตอไปนี้
- กรุงเทพมีความเสีย่ งตอการเกิดอุทกภัยที่จะกอความเสียหายตอระบบสาธารณูปโภค โดยกลุมที่
ไมไดอานเว็บไซตและกลุมทีอ่ านเว็บไซตมคี าเฉลี่ยเทากันคือ 2.90
- โรคติดตอในเขตรอนมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ไขมาลาเรีย โดยกลุมที่ไมไดอานเว็บไซต
และกลุมที่อา นเว็บไซตมีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.03
- ภาคใตของไทยจะเกิดพายุเพิ่มขึน้ และทวีความรุนแรงทําใหเสีย่ งตออุทกภัยฉับพลัน โดยกลุมที่
ไมไดอานเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 4.33 และกลุมที่อานเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 4.27
- ในแตละปประชาชนราว 160,000 คนเสียชีวิตเพราะไดรับผลกระทบจากโลกรอน และตัวเลข
ผูเสียชีวิตนี้อาจเพิ่มขึ้นเกือบสองเทาตัวในอีก 17 ปขางหนา โดยกลุมที่ไมไดอานเว็บไซตมีคาเฉลี่ย
3.47 และกลุมที่อานเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 3.20
จากการวิเคราะหสรุปไดวากลุมที่อานเว็บไซตและกลุมทีไ่ มไดอานเว็บไซตรับรูความเสี่ยง
ดานความเกีย่ วของกับตนเองไมแตกตางกัน ดังนัน้ จึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1.3
สรุป ตอนที่ 3 การรับรูความเสี่ยงเรื่องภาวะโลกรอน
จากการศึกษาเรื่องการรับรูความเสีย่ งทั้งดานความรุนแรง
เกี่ยวของกับผูอ านสามารถสรุปเปนแผนภูมิแทงไดดังรูปภาพที่ 16

โอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้นและความ
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รูปภาพที่ 16 แสดงแผนภูมิแทงเปรียบเทียบการรับรูความเสี่ยงทัง้ 3 ดานของกลุม ตัวอยาง
80

คาเฉลี่ย

60

58.77 60.8
52.07

56.23
45.7

47.3
ไมอานเว็บไซต

40

อานเว็บไซต

20

0
ความรุนแรง

โอกาสที่จะเกิด

ความเกี่ย วของกับตนเอง

การรับรูความเสี่ยง

จากการศึกษาพบวา
- ทั้งสองกลุมรับรูความเสี่ยงในดานความรุนแรงไดดีที่สุด รองลงมาเปนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และรับรูความเสี่ยงดานความเกี่ยวของกับตนเองไดนอยที่สุด
- ทั้งสองกลุมรับรูความเสี่ยงดานความรุนแรงและความเกี่ยวของกับตนเองไมแตกตางกัน แตรับรู
ความเสีย่ งดานโอกาสที่จะเกิดขึ้นแตกตางกัน คือกลุมทีอ่ านเว็บไซตรับรูถึงโอกาสทีจ่ ะเกิด
เหตุการณไดมากกวากลุมที่ไมอานเว็บไซต ทัง้ นีน้ าจะมีสาเหตุมาจากการนําเสนอขอมูลจากสื่ออืน่
มักจะเนนเรื่องความรุนแรงมากกวา และกลุมที่ไดอานเว็บไซตไดรับขอมูลในเรื่องของโลกรอนมาก
ขึ้น เชน ผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นแลวจึงทําใหรับรูถึงความนาจะเปนของเหตุการณที่จะเกิดขึ้นได
ดีกวา
- เมื่อสังเกตจากคาเฉลีย่ ของการตอบแบบสอบถามในเรื่องการรับรูความเสีย่ ง จะพบวากลุม ที่ได
อานเว็บไซตมกี ารรับรูความเสี่ยงทั้งสามดานมากกวากลุมที่ไมไดอานเว็บไซต ทัง้ นี้นา จะมีเหตุมา
จากการไดรับขอมูลเพิ่มเติมนั่นเอง
- จากการใหสมั ภาษณผูที่ไดอานเว็บไซตไดกลาววา “คิดวาโลกรอนมีความรุนแรง ทําใหเกิดปญหา
หลายอยางและมีสวนเกีย่ วของกับตัวเพราะวามีผลกระทบที่เกิดรอบๆตัว” และอีกทานหนึ่งกลาว
วา “คิดวาผลกระทบนั้นรุนแรงถาใหคะแนนก็จะให 85 เต็มรอย คิดวาผลกระทบถาในสวนนอยก็
จะเกิดกับเราบาง แตถาจะรุนแรงมากก็คงอีกหลายปในอนาคต” จากการใหสมั ภาษณแสดงใหเห็น
วาผูอานเว็บไซตคิดวาโลกรอนนัน้ เกีย่ วของกับตน และรับรูไดถึงความรุนแรงของผลกระทบ และ
คาดวาจะมีความรุนแรงขึ้นอีกในอนาคต
- นอกจากนี้ผสู ัมภาษณไดใหสัมภาษณวาที่ตนเองใหคะแนนในหัวขอ ”ในอนาคตประชากร 500
ลานคนที่อาศัยอยูในเขตทะเลทรายทั่วโลกจะอยูไมไดอีกตอไป” เพียง 1 คะแนนในดานความ
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เกี่ยวของกับตนเองเนื่องจาก การที่ประชากรในทะเลทรายลดลงไมคอยมีความเกีย่ วของกับตน
เพราะตนไมไดอยูในทะเลทราย ดังนัน้ การกลาวถึงสิง่ ทีอ่ ยูใกลตัวจึงนาจะทําใหผูอา นรับรูความ
เสี่ยงไดดีกวา
ตอนที่ 4 ผลการรับรูและการพึง่ พาสื่อที่นําเสนอเรือ่ งภาวะโลกรอน
4.1 ดานการตัดสินใจ
ในตอนนีเ้ ปนการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 กลุมที่อา นเว็บไซตและไมไดอานเว็บไซตมีการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติเพื่อปองกันความเสีย่ งแตกตางกัน
กลุมที่ไมอา นเว็บไซตมีคาเฉลี่ยดานการตัดสินใจเทากับ 3.875 อยูในระดับสูง และกลุมที่
อานเว็บไซตมคี าเฉลี่ย 4.15 อยูในระดับสูงเชนกัน (ดังตารางที่ 27)
ตารางที่ 27 แสดงคาเฉลี่ยดานการตัดสินใจของกลุมตัวอยาง
กลุม
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต
P< 0.05*

คาเฉลี่ย
3.875
4.150

Std. Deviation
.533369
.491742

t

Sig.

2.076

.556

กลุมอานและไมอานเว็บไซตมีการตัดสินใจหลังจากการรับรูและพึ่งพาขอมูลเรื่องภาวะ
โลกรอนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา t = 2.076
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ตารางที่ 28 แสดงคาเฉลี่ยดานการตัดสินใจในแตละขั้นของกลุมตัวอยาง
การตัดสินใจ
เชื่อวามีการคุกคามจากปญหาโลก
รอน
คิดวามีความจําเปนที่จะตองทําบาง
สิ่งเพื่อปองกันภาวะโลกรอน
คนหาวาจะสามารถปองกันปญหา
โลกรอนไดอยางไรบาง
เลือกวิธีที่ดีที่สุดเพื่อจะปองกัน
ปญหาโลกรอน
ลงมือปฏิบัติทันทีเมื่อทราบวิธี
ปองกัน
ตองการขอมูลเพิ่มเติมจากความรู
เดิมที่มีอยู
วางแผนวาจะหาขอมูลจากที่ใดและ
หาอยางไร
ลงมือหาขอมูลที่คิดวาจําเปน

กลุม
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน
ไมอาน
อาน

คาเฉลี่ย
4.20
4.43
4.50
4.53
3.60
4.00
4.23
4.27
3.77
4.10
3.77
3.93
3.30
3.70
3.53
4.23

คาเฉลี่ยรวม

t

Sig.

259

-1.533

.131

271

-.197

.845

228

-2.262

.027*

255

-.176

.861

236

-1.637

.107

231

-.701

.486

210

-1.852

233

-3.603

.069
.001*

P< 0.05*

อยางไรก็ตามมีขอที่แตกตางกันในเรื่องตอไปนี้
- การคนหาวาจะสามารถปองกันปญหาโลกรอนไดอยางไรบาง โดยคนที่ไมอา นเว็บไซตมีคาเฉลี่ย
3.60 อยูในระดับสูง และคนที่อานเว็บไซตคาเฉลี่ย 4.00 อยูในระดับสูง มีคา t=2.262
- การลงมือหาขอมูลที่คิดวาจําเปน โดยคนที่ไมอา นเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 3.53 อยูในระดับสูง และคน
ที่อานเว็บไซตคาเฉลี่ย 4.23 อยูในระดับสูงมาก มีคา t=3.603
จากการวิเคราะหสรุปไดวากลุมที่อานเว็บไซตและกลุมทีไ่ มไดอานเว็บไซตมีการตัดสินใจ
ในการปฏิบัตติ นเพื่อปองกันความเสี่ยงไมแตกตางกัน ดังนัน้ จึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2
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4.2 ดานการนําไปปฏิบัติ
กลุมทีอ่ านเว็บไซตและไมไดอานเว็บไซตมี
ในตอนนีเ้ ปนการทดสอบสมมติฐานขอที3่
แนวโนมในการปฏิบัติตนเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนแตกตางกัน
คาเฉลี่ยของกลุมที่ไมอานเว็บไซตดานแนวโนมการนําไปปฏิบัติเทากับ 3.76 อยูนระดับสูง
และกลุมที่อา นเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 4.15 อยูในระดับสูงเชนกัน (ดังตารางที่ 29)
ตารางที่ 29 แสดงคาเฉลี่ยดานแนวโนมในการนําไปปฏิบัติของกลุมตัวอยาง
กลุม
ไมอานเว็บไซต
อานเว็บไซต

คาเฉลี่ย
3.76010
4.15417

Std. Deviation
.541081
.533941

t
2.839

Sig.
.006

กลุมอานและไมอานเว็บไซตมีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันภาวะโลกรอนแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา t = 2.839
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ตารางที่ 30 แสดงคาเฉลี่ยดานแนวโนมการปฏิบัติเพื่อลดโลกรอนวิธีตา งๆของกลุม ตัวอยาง
การปฏิบัติ
ปดเครื่องใชไฟฟาเมื่อไมจําเปน

กลุม

ไมอาน
อาน
ไมนําอาหารรอนเขาตูเย็น
ไมอาน
อาน
ใชผลิตภัณฑที่รักษาสิ่งแวดลอม ไมอาน
อาน
อาบน้ํารอน (จากเครื่องทํา
ไมอาน
น้ําอุน) ใหนอยลง
อาน
ลดขยะลดหีบหอที่ไมจําเปน
ไมอาน
อาน
ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ไมอาน
ในหองใหพอเหมาะ
อาน
ปลูกตนไมในบริเวณบานของ
ไมอาน
ทาน
อาน
ใชน้ําอยางประหยัด
ไมอาน
อาน
ใชกระดาษรีไซเคิล
ไมอาน
อาน
บอกตอเรื่องโลกรอนหรือชักชวน ไมอาน
ใหคนอื่นรวมหยุดโลกรอน
อาน
รวมกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมอาน
อาน
*P<0.05

คาเฉลี่ย

S.D.

4.47
4.47
4.13
4.30
3.43
3.90
3.60
4.37
3.83
4.10
4.20
4.67
3.90
4.43
4.23
4.27
3.40
3.77
3.30
3.97
3.20
3.43

.629
.776
1.167
1.291
.898
.759
1.404
.999
.747
.960
.887
.606
1.155
.858
.817
.785
1.003
1.073
.837
.928
.887
1.278

t

Sig.

.000

1.000

-.525

.602

-2.175

.034*

-2.436

.018*

-1.201

.234

-2.379

.021*

-2.030

.047*

-.161

.873

-1.367

.177

-2.923

.005*

-.822

.415

ทั้งสองกลุมมีแนวโนมในการนําไปปฏิบัติที่แตกตางกันในเรื่องดังตอไปนี้
- การใชผลิตภัณฑที่รักษาสิ่งแวดลอม โดยคนที่ไมอา นเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 3.43 และคนที่อา น
เว็บไซตคาเฉลีย่ 3.90 มีคา t=2.175
- การอาบน้าํ รอน (จากเครื่องทําน้าํ อุน) ใหนอยลง โดยคนที่ไมอา นเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 3.60 และคน
ที่อานเว็บไซตคาเฉลี่ย 4.37 มีคา t=2.436
- การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในหองใหพอเหมาะ โดยคนที่ไมอานเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 4.20
และคนที่อานเว็บไซตคาเฉลีย่ 4.67 มีคา t=2.379
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- ปลูกตนไมในบริเวณบาน โดยคนที่ไมอา นเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 3.90 และคนที่อานเว็บไซตคาเฉลีย่
4.43 มีคา t=2.030
- บอกตอเรื่องโลกรอนหรือชักชวนใหคนอื่นรวมหยุดโลกรอน โดยคนที่ไมอานเว็บไซตมีคาเฉลี่ย
3.30 และคนที่อานเว็บไซตคาเฉลี่ย 3.97 มีคา t=2.923
นอกจากนี้สงั เกตไดวาคนที่ไดอานเว็บไซตจะมีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติเพื่อลดปญหาโลก
รอนสูงกวาคนที่ไมไดอานเว็บไซต โดยมีคา เฉลี่ยสูงกวา 10 ขอ จากทัง้ หมด 11 ขอ คิดเปน รอยละ
90.9 ยกเวนขอแรกในเรื่องการปดไฟฟาเมือ่ จําเปนซึง่ มีคา เฉลี่ยทั้งสองกลุมเทากัน
ทั้งนี้การปฏิบัติที่ไมมีความแตกตางกันระหวาง 2 กลุมนาจะมีเหตุผลมาจากการปด
เครื่องใชไฟฟา การใชน้ําอยางประหยัด การใชกระดาษรีไซเคิลเปนเรื่องที่รณรงคกันมานาน
เกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด ทุกคนตางรูวา เปนเรื่องที่ควรปฏิบตั ิ แตอาจจะไม
รูวาการปฏิบัติเชนนั้นสามารถชวยลดปญหาโลกรอนไดเชนกัน
จากคาเฉลีย่ ในการตอบแบบสอบถามแสดงวาผลการรับรูอยูในระดับสูงทัง้ กลุมที่อา นและ
ไมไดอานเว็บไซต
จากการวิเคราะหสรุปไดวากลุมที่อานเว็บไซตและไมไดอานเว็บไซตมีแนวโนมในการ
ปฏิบัติตนเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนแตกตางกัน กลาวคือ กลุมที่ไดอานเว็บไซตมีแนวโนมที่จะ
ปฏิบัติตนเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนมากกวากลุมที่ไมไดอานเว็บไซต
ดังนัน้ จึงเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 3
สรุป ตอนที่ 4 ผลการรับรูและการพึง่ พาสื่อที่นาํ เสนอเรื่องภาวะโลกรอน
- กลุมอานและไมอานเว็บไซตมีการตัดสินใจหลังจากการรับรูและพึ่งพาขอมูลเรื่องภาวะโลกรอนไม
แตกตางกัน
แตมีขอยอยทีม่ ีความตางกันคือ การคนหาวาจะสามารถปองกันปญหาโลกรอนไดอยางไร
บาง และการลงมือหาขอมูลที่คิดวาจําเปน นาจะมีเหตุผลจากการทีท่ ราบวามีเว็บไซตจํานวนมาก
ที่ใหขอมูลในเรื่องภาวะโลกรอน และมีขอมูลที่นา สนใจมากมาย
- กลุมอานและไมอานเว็บไซตมีการปฏิบตั ิตนเพื่อปองกันภาวะโลกรอนแตกตางกัน คือ กลุมทีไ่ ด
อานเว็บไซตมแี นวโนมที่จะปฏิบัติตัวเพื่อชวยลดปญหาภาวะโลกรอนมากกวากลุมที่ไมไดอาน
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เว็บไซต ทั้งนี้นา จะมีผลจากการที่ไดทราบวิธกี ารปฏิบัติที่หลากหลายมากขึ้นจากที่ตนเองเคยรับรู
จากสื่ออื่นๆ
ตอนที่ 5 การประเมินสื่อที่นําเสนอเรือ่ งภาวะโลกรอน
5.1 การนําเสนอเนื้อหาผานเว็บไซต
กลุมตัวอยางประเมินการนําเสนอเนื้อหาผานเว็บไซตมคี าเฉลี่ยรวม 4.27 อยูในระดับสูง
มาก ประเด็นที่กลุมตัวอยางประเมินเว็บไซตแลวใหคะแนนสูงที่สุดคือ เนื้อหามีประโยชน คาเฉลีย่
4.73 และประเด็นที่ใหคะแนนต่ําที่สุดคือรูปแบบดึงดูดใจใหอาน คาเฉลี่ย 3.80
สามารถเรียงลําดับจากการประเมินเว็บไซตจากคาเฉลีย่ มากไปนอยคือสิ่งที่ผูอานพอใจไป
จนถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงไดดังนี้ (ดังตารางที่ 31)
1 เนื้อหามีประโยชน (มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 อยูในระดับสูงมาก)
2 เนื้อหามีความทันสมัย (มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 อยูในระดับสูงมาก)
3 เนื้อหามีความครบถวน (มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 อยูในระดับสูงมาก)
4 เนื้อหาถูกตองชัดเจน (มีคา เฉลี่ยเทากับ 4.27 อยูในระดับสูงมาก)
5 ภาพประกอบทําใหเขาใจมากขึ้น และประเด็นที่เสนอนาสนใจ
(มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 อยูในระดับสูงมาก)
6 งายตอการอานและทําความเขาใจ (มีคา เฉลี่ยเทากับ 4.13 อยูในระดับสูง)
7 รูปแบบที่ดึงดูดใจ (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 อยูในระดับสูง)
ตารางที่ 31 แสดงการประเมินการนําเสนอเนื้อหาเรื่องภาวะโลกรอนของเว็บไซต
การนําเสนอ
มีประโยชน
ทันสมัย
งายตอการอานและทําความเขาใจ
ภาพประกอบทําใหเขาใจมากขึ้น
ถูกตองชัดเจน
ประเด็นที่เสนอนาสนใจ
รูปแบบดึงดูด
เนื้อหาครบถวน
รวม

Minimum
3
3
3
2
3
2
2
3
2.625

Maximum
5
5
5
5
5
5
5
5
5

คาเฉลี่ย
4.73
4.50
4.13
4.23
4.27
4.23
3.80
4.30
4.27

Std. Deviation
.521
.630
.819
.858
.640
.858
.925
.651
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จากการศึกษาพบวา
- ประเด็นที่ผตู อบแบบสอบถามใหคะแนนเพียง 2 ไดแก ภาพประกอบทําใหเขาใจมากขึ้น ประเด็น
ที่เสนอนาสนใจ และรูปแบบดึงดูด
- จากการศึกษาการนําเสนอของเว็บไซตโลกรอนทัง้ 15 เว็บนั้นมีการนําเสนอที่ไมเนนการดึงดูด
หรือมีรูปแบบที่หวือหวานาสนใจมากนักเพราะเนนการใหขอท็จจริงของเหตุการณ
แตผูเขาชม
เว็บไซตกลับตองการความดึงดูดใหมีลักษณะที่นา อานมากขึ้น อยางไรก็ตามผูเขาชมก็ยงั ตองการ
สาระและเนื้อหาที่ถูกตอง ทัง้ นีห้ ากทางผูจัดทําเว็บไซตไดพิจารณาในจุดนี้อาจจะเปนผลใหมีคน
สนใจเขาชมมากขึ้นและยังทําใหการเผยแพรสามารถกระจายออกไปในวงกวางขึ้นดวย
- จากการสัมภาษณผูที่ไดอานเว็บไซตนนั้ กลาววา “เวลามีผลงานวิจยั บอกก็เชื่อมากขึ้น” และอีก
ทานกลาววา “ขอมูลทันสมัย และนาเชื่อถือดี” แสดงใหเห็นวาขอมูลที่ปรากฏในเว็บไซตมีความ
นาเชื่อถือ
5.2 การใชขอ ความกระตุน ความกลัว
ปจจัยที่ปรากฏในขาวสารทีก่ ระตุนความกลัวมี 3 ประการคือ
1. ความรุนแรงของโทษจากสถานการณ
2. ความนาจะเปนของการเกิดสถานการณ
3. ความสามารถในการจัดการตอสถานการณนั้น
ซึ่งทัง้ 3 ปจจัยมีอยูในบทความของเว็บไซตที่ใหความรูเรื่องโลกรอน ผูว ิจัยไดศึกษาวา
ขอความประเภทใดที่มีอิทธิพลมากที่สุด
และไดรวบรวมจากการตอบแบบสอบถามของกลุม
ตัวอยางทัง้ สองกลุมพบวาประเภทของขอที่กระตุนใหคนตระหนักหรือเห็นความสําคัญของปญหา
ภาวะโลกรอนเรียงลําดับจากมีอิทธิพลมากไปนอยไดดังนี้
1. ขอความทีก่ ลาวถึงความรุนแรงของปญหา
2. ขอความทีก่ ลาวถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น
3. ขอความทีก่ ลาวถึงความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
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ตารางที่ 32 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางทีเ่ ลือกตอบขอความกระตุนความกลัวในรูปแบบตางๆ
เรื่อง
เลือกความ อันดับ 1
รุนแรง
อันดับ 2
อันดับ 3
เลือกโอกาสที่ อันดับ 1
จะเกิดขึ้น
อันดับ 2
อันดับ 3
เลือก
อันดับ 1
ความสามารถ อันดับ 2
ในการจัดการ อันดับ 3

พายุเพิ่มความรุนแรง
27
18
15
15
28
17
18
14
28

ปะการังฟอกสี
32
19
9
10
23
27
18
19
23

ทะเลทรายแหงแลง
31
20
9
18
23
19
11
17
32

รวม
90
54
33
43
74
63
47
50
83

* ตัวหนา คือ อันดับที่มีความถี่ที่มากที่สุดในแตละเรื่อง
ดังนัน้ การกลาวเรื่องความรุนแรงซ้ําๆจึงมีโอกาสทีจ่ ะทําใหผูอานเว็บไซตถูกกระตุนใหรูสึก
กลัวและตระหนักในปญหาโลกรอนไดมากขึ้น
สรุป ตอนที่ 5 การประเมินสือ่ ที่นาํ เสนอเรื่องภาวะโลกรอน
- กลุมตัวอยางที่อา นเว็บไซตประเมินคุณภาพของเว็บอยูในระดับสูงทีส่ ุด แสดงวามีความพอใจใน
การนําเสนอขอมูลเรื่องภาวะโลกรอนของเว็บไซต อยางไรก็ตามจากการตอบแบบสอบถามและ
การสัมภาษณแสดงใหเห็นวาผูเขาชมเว็บไซตตองการใหเว็บไซตเพิ่มเติมสีสันและความดึงดูดใหผู
เขาชมรูสึกอยากจะศึกษาขอมูลมากขึน้ ซึ่งอาจทําใหมจี ํานวนคนทีเ่ ขาชมเว็บไซตเพิ่มและเปนการ
เผยแพรความรูเรื่องภาวะโลกรอนไดมากยิง่ ขึ้น
- ขอความทีป่ รากฎในบทความเรื่องโลกรอนที่กระตุน ใหผูอานรูสึกกลัวและตระหนักในปญหาไดดี
คือ การกลาวถึงความรุนแรง รองลงมาคือ การกลาวถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณนั้น และสุดทาย
คือการกลาวถึงความสามารถในการจัดการกับสถานการณที่จะเกิดขึน้
อยางไรก็ตามขอความที่ปรากฏในเว็บไซตนั้นมีครบทั้ง 3 ปจจัยทีก่ ลาวขางตนจึงมีโอกาส
เปนไปไดมากที่เมื่อผูอานไดอานขอความเหลานั้นแลวจะกลัวปญหาทีก่ ําลังจะเกิดขึน้
และ
แตวิธีการเชนนี้อาจทําใหผูอานกลัวจนเกินไปก็อาจเกิด
ตัดสินใจที่จะแกปญหาเหลานัน้ ตอไป
ผลเสียมากกวาผลดี ดังนั้นการเสนอเรื่องภาวะโลกรอนจึงจําเปนที่จะตองเนนความจริงและความ
ถูกตองเปนสําคัญ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง “การนําเสนอเรื่องภาวะโลกรอนในเว็บไซตภาษาไทยและการรับรูความเสี่ยง
ของผูรับสาร” นี้ มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายลักษณะและประเด็นการนําเสนอเนื้อหาเรื่องภาวะโลก
รอนทางเว็บไซตภาษาไทยในดานการสื่อสารความเสีย่ ง และอธิบายถึงการรับรูของผูรับสารทีไ่ ด
อานขอมูลจากเว็บไซตและผูที่ไมไดอานขอมูลจากเว็บไซตวาเปนอยางไร นอกจากนีย้ ังศึกษาวา
การรับรูมีผลตอการตัดสินใจของผูรับสารอยางไรอีกดวย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีแ้ บงออกเปน 2 สวนดวยกัน สวนแรกเปนการวิเคราะหเนื้อหาคือการ
นําเสนอของเว็บไซต โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก 15 เว็บไซตที่เสนอเรื่องภาวะโลกรอน ซึ่งเปน
เว็บไซต 15 อันดับแรกที่ผูรบั สารสามารถคนเจอจากการใช search engine ดวย google โดยใช
คําวา “ภาวะโลกรอน” ในสวนที่สองนั้นศึกษาดานการรับรูความเสี่ยงของผูรับสาร ซึ่งกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสภาราชินี จํานวน 60 คน โดยผูวจิ ัย
ไดแบงออกเปน 2 กลุม กลุม ละ 30 คน กลุมแรกคือกลุมที่ไมไดอานเว็บไซตโลกรอน และกลุม ที่
สองคือกลุมทีไ่ ดอานเว็บไซตโลกรอน ซึง่ ในกลุมนี้แบงออกเปน 3 กลุมยอย ในแตละกลุมยอยจะได
อานเว็บไซตโลกรอนที่ผวู ิจยั กําหนดไว กลุมแรกอาน www.whyworldhot.com กลุมที่สองอาน
www.panyathai.or.th และกลุมที่สามอาน www.bangchak.co.th ทั้งนี้เว็บไซตทเี่ ลือกใหอานนั้น
เปนเว็บไซตทมี่ ีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นสําคัญ คือ สาเหตุของภาวะโลกรอน ผลกระทบจาก
ปญหาโลกรอน และวิธีการแกไขปญหา และเปนเว็บไซตที่อยูใน 15 เว็บไซตที่ใชวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจยั สามารถตอบปญหานําวิจัยในประเด็นตางๆดังนี้
1. เนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอ
1.1 ประเด็นการนําเสนอ
จากการศึกษาเว็บไซตที่เสนอเรื่องภาวะโลกรอนนัน้
มีประเด็นที่ทกุ เว็บไซตกลาวถึงคือ
ผลกระทบจากภาวะโลกรอนโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดในตางประเทศ (คิดเปน 100%) สวน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนัน้ มีมากเชนกัน (คิดเปน 86.67%) ประเด็นที่กลาวรองลงมา
จากผลกระทบ คือ สาเหตุของปญหา (คิดเปน 93.33%) ทีม่ าของขอมูล (คิดเปน 80%) และการ
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ปองกัน (คิดเปน 73.33%) ดังนั้นประเด็นที่เว็บไซตเนนใหผูรับสารทราบ คือ ผลกระทบจากภาวะ
โลกรอน ไมเพียงแตกลาวถึงแตกลาวถึงในปริมาณมากกวาประเด็นอื่นๆดวย
ทั้งนี้การกลาวถึงประเด็นความหมาย สาเหตุ และผลกระทบนั้นทําใหผูรับสารสามารถ
แยกแยะปญหา (Problem Identification) คือ สามารถเขาใจปญหานั้นอยางแทจริงวามีลักษณะ
อยางไรและอะไรคือสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น ซึง่ นับวาเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจ
อันจะนําไปสูก ารปฏิบัติตนเพื่อลดภาวะโลกรอนในที่สดุ จึงถือวาเว็บไซตนั้นทําหนาที่ในการเปน
แหลงขอมูลทีม่ ีประโยชนตอการตัดสินใจของผูรับสาร
นอกจากนีก้ ารระบุที่มาของเนื้อหาทําใหผูรบั สารสามารถตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่ตนไดรับทําใหขอมูลที่เว็บไซตนําเสนอนัน้ มีความนาเชื่อถือมากขึ้น
เนื่องจากขอมูลที่
นําเสนอในเว็บไซตนั้นทุกคนสามารถใหขอ มูลได จึงจําเปนอยางยิง่ ที่เว็บไซตจะตองระบุที่มาให
ชัดเจน
1.1.1 ผลกระทบจากปญหาภาวะโลกรอน
จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความตองการเปดรับประเด็นเรื่องผลกระทบมากที่สุด
สอดคลองกับการที่เว็บไซตเนนการนําเสนอเรื่องผลกระทบเปนอันดับแรก ซึ่งเปนขอมูลสวนทีม่ ี
รายงานเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ เพราะภาวะโลกรอนสงผลตอหลายดาน มีลกั ษณะเรื้อรังและอาจทวีความ
รุนแรงขึ้นอีก อยางไรก็ตามเว็บไซตมกั จะนําเสนอผลกระทบที่เปนดานสิ่งแวดลอมมากกวาการ
เสนอผลกระทบที่มีตอสังคมและเศรษฐกิจ
ทัง้ นีน้ าจะมีสาเหตุมาจากผลกระทบที่เกิดดาน
สิ่งแวดลอมสามารถแสดงหลักฐานเปนรูปภาพหรือมองเห็นไดชัดเจนกวา อยางไรก็ตามผลกระทบ
ทางสังคมและเศรษฐกิจนัน้ เกิดขึ้นแลวเชนกัน แตเว็บไซตไมไดเนนที่จะนําเสนอ
ผลกระทบที่กลุมตัวอยางตองการเปดรับในระดับสูงสุด ไดแก การละลายของน้ําแข็งทั่ว
โลก และประเด็นที่ตองการรับรูนอยที่สุด คือ การสูญพันธุของหมีบริเวณขั้วโลก และผลกระทบตอ
เศรษฐกิจชายฝงจึงสอดคลองกับการนําเสนอของเว็บไซตที่กลาวถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจนอย
กวาผลกระทบดานสิง่ แวดลอม
1.1.2 สาเหตุของปญหาภาวะโลกรอน
ในประเด็นรองลงมาจากผลกระทบ คือ สาเหตุของปญหาโลกรอน เว็บไซตมุงเสนอสาเหตุ
ใหญ คือ การทํากิจกรรมตางๆของมนุษยทกี่ อใหเกิดกาซเรือนกระจก และใหหลักฐานวาไดจาก
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การวิจยั ของนักวิทยาศาสตรจากหลายประเทศ โดยรายงานผาน IPCC ชี้บงวามีความนาจะเปนถึง
90% ที่กิจกรรมตางๆของมนุษยกอใหเกิดปรากฏการณโลกรอน ทั้งนี้การบอกสาเหตุของปญหา
นาจะทําใหแกไขไดตรงจุดมากกวาการไมรูสาเหตุที่แทจริง ดังนัน้ เว็บไซตสวนใหญ (คิดเปน
93.33%) จึงเนนเรื่องการบอกสาเหตุของปญหา ทั้งนี้มเี ว็บไซตอีก 4 เว็บไซต (คิดเปน 26.66%) ที่
กลาวถึงรายละเอียดของกาซเรือนกระจก ไดแก การบอกแหลงที่มาของกาซ และปริมาณที่สง ผล
ใหโลกรอนขึน้ อาจทําใหผอู านเขาใจรายละเอียดไดดีขึ้นและมีแนวทางที่จะชวยลดการปลอยกาซ
ตางๆเหลานัน้
1.1.3 ที่มาของขอมูล
การนําเสนอเรื่องภาวะโลกรอนจําเปนตองใหความสําคัญเรื่องความนาเชื่อถือ จากการ
วิเคราะหเนื้อหาพบวามี 12 เว็บไซต (คิดเปน 80%) ที่ไดบอกทีม่ าของขอมูลทั้งที่เปนชื่อบุคคล
องคกร และเว็บไซตอื่นๆ ซึ่งสวนใหญเปนเว็บไซตตางประเทศ นอกจากนี้เนื้อหามักจะเปนขอมูล
จากการวิจยั ของวิทยาศาสตรชาวตางชาติเชนกัน ดังที่ Grabe and Kaplan (1985 อางถึงใน
ปรารถนา กาลเนาวกุล, 2546: 6) พบวาขอมูลในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประมาณ 55%
ถูกเก็บบันทึกเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคลองการงานวิจยั ของวลักษณกมล เอี่ยมวิวฒ
ั นกิจ (2541)
เรื่องเว็บไซตบนเครือขายอินเทอรเน็ตในฐานะเปนแหลงสารสนเทศเกี่ยวกับปรากฏการณการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
พบวาเว็บไซตของกลุม ประเทศดอยพัฒนาและกลุม พัฒนาแลวมี
ความแตกตางกันในดานระดับขอมูลและการใชแหลงอางอิง เนื่องจากมีความเหลือ่ มล้ํากันดาน
พื้นฐานความรูและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก จึงตองมีการพึง่ พาดาน
ขอมูลจากประเทศที่พัฒนามากกวา
เชนเดียวกันกับเรื่องภาวะโลกรอนในหนาเว็บไซตภาษาไทยที่เนื้อหาและขอมูลสวนใหญ
ยังตองอางอิงจากการศึกษาวิจัยของตางประเทศ ทัง้ นี้ในเว็บไซตจงึ มีการแนะนําเว็บลิงคใหผูสนใจ
อานหรือศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซตเหลานัน้ ได และมักจะเปนเว็บไซตขององคกรตางประเทศ หรือ
เปนเว็บไซตที่เสนอขาวสารทางวิทยาศาสตร จากการสัมภาษณทาํ ใหเห็นวาผูรับสารรูสึกวาขอมูล
มีความนาเชื่อถือมากขึน้ เมื่อมีการอางอิงถึงงานวิจัย ดังนัน้ การอางอิงจากการศึกษาวิจยั จึงมีผล
ตอความนาเชือ่ ถือของขอมูล (source credibility)
นอกจากนีก้ ารใชภาพประกอบซึ่งเปนภาพถายจากเหตุการณจริงนัน้ นาจะมีสว นทําให
ขอมูลมีความนาเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจากเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาเหตุการณที่กลาวถึงเรื่อง
ผลกระทบดานตางๆ เชน ธารน้าํ แข็งละลายเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้จากการศึกษาพบวารูปจริง

130
หรือภาพถายเปนสิ่งที่เว็บไซตเลือกนําเสนอมากกวาการใชภาพกราฟกและภาพเคลื่อนไหว ซึง่ สวน
ใหญเปนรูปทีแ่ สดงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนั่นเอง การใชภาพประกอบนั้นนับเปน Attractive
source ที่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติในระยะสัน้ (short-term attitude change) ได ตามทฤษฎี
Elaboration Likelihood Model (ELM) ของ Petty และ Cacioppo (1986, Em Griffin, 2009)
ดังนัน้ การใชภาพประกอบที่เปนภาพถายจึงนาจะเปนหลักฐานทีท่ ําใหเนื้อหามีน้ําหนักและ
นาเชื่อถือมากขึ้นไดและสามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูร ับสารได
Lindell และคณะ (2004) กลาวไววา ความนาเชื่อถือของที่มามีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจที่จะปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยง นอกจากนี้ Horai, Naccari, และ Fatoullah (1974)
ไดชี้วา
ผูรับสารมีความเชื่อถือขอมูลที่มีแหลงทีม่ าจากบุคคลทีน่ า เชื่อถือสูงมากกวาบุคคลทีม่ ี
ความนาเชื่อต่าํ
และจะเชื่อถือในสารทีแ่ หลงที่มาที่มคี วามดึงดูดมากกวาแหลงทีม่ าที่ไมมีความ
ดึงดูดหรือที่มาที่ไมมีรูปภาพ ดังนัน้ การกลาวถึงทีม่ าของเนื้อหา การอางอิงจากงานวิจัยและการใช
ภาพถายประกอบการอธิบายเรื่องผลกระทบ
นับไดวาเปนปจจัยอยางหนึ่งที่จะชวยเพิ่มความ
นาเชื่อถือของขอมูลเมื่อผูรับสารมีการประเมินคาขาวสารที่ตนไดรับ
อยางไรก็ตามเว็บไซตไม
เพียงแตจําเปนจะตองใหความสําคัญกับการบอกแหลงที่มาของขอมูลเทานั้น แตจําเปนที่จะตอง
เลือกแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือควบคูไ ปดวย
1.2 รูปแบบการนําเสนอ
การนําเสนอเรื่องภาวะโลกรอนในเว็บไซตนั้นเนนการนําเสนอในรูปแบบบทความที่ให
ความรูทางดานวิทยาศาสตร เพื่อบอกความหมายของปรากฏการณ รายงานผลกระทบที่เกิดขึน้
และวิธีการปองกันเพื่อลดปญหาโลกรอน ซึ่งเปนไปตามหลักการที่ IPCC ไดเสนอใหสื่อมวลชน
สรางความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
การนําเสนอมักจะแบงออกเปนประเด็นใหผูรับสารสามารถเลือกอานไดตามความตองการ
ซึ่งนาจะทําใหสะดวกตอการอานมากกวาการเนื้อหาที่มคี วามยาวตอเนื่องกันทั้งหมด ทั้งนี้เปนการ
ใชประโยชนจากลักษณะพิเศษของเว็บไซตคือ การแสดงผลแบบขอความหลายมิติ (hypertext) ซึง่
หมายถึง การเสนอเนื้อหาแบบไมเรียงลําดับเปนเสนตรง หรือ แบบเปนมิติเดียว ผูอานสามารถ
เชื่อมโยงจากเนื้อหาหนึ่งไปยังอีกเนื้อหาหนึ่ง หรือในอีกมิติหนึ่งที่ตองการไดทนั ที โดยการคลิกที่
จุดเชื่อมโยงเนือ้ หา (hypertext link) และเมื่อเขาไปยังเนื้อหาทีเ่ ชื่อมโยงแลว ก็จะพบจุดเชื่อมโยง
อีกจํานวนมาก ใหเขาใชไดอยางตอเนือ่ ง ลักษณะพิเศษของเว็บไซตจึงทําใหการติดตามอาน
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เนื้อหาหรือเรื่องราว และการสืบคนขอมูลบนเว็บไซตเปนไปอยางไมสิ้นสุด (Hutchison และ
Sawer, 2000: 8-12)
นอกจากรูปแบบการนําเสนอดวยบทความแลว เว็บไซตสวนหนึง่ ใชขาวในการใหความรู
เรื่องโลกรอนแทรกไวในแงการรายงานผลกระทบที่เกิดขึน้ ในประเทศตางๆทัว่ โลก
หรือความ
เคลื่อนไหวเกีย่ วกับโครงการ
การประชุมระดับประเทศและนานาชาติใหประชาชนทราบวา
เหตุการณดําเนินไปอยางไร โดยรายงานอยางตรงไปตรงมา มีขอดีคือทําใหเว็บไซตมีการปรับปรุง
และเพิ่มเติมเนื้อหาใหมีความทันสมัยอยูเ สมอ นอกจากนี้รูปแบบการรายงานขาวสามารถเชิญชวน
ใหคนมีสว นรวมในการปฎิบัติตนเพื่อลดโลกรอนไดเชนกัน เมื่อรายงานเกีย่ วกับโครงการลดโลก
รอน เชน เชิญชวนใหคนทัว่ กรุงเทพมหานครรวมกันปดไฟในเวลาเดียวกัน เปนตน อยางไรก็ตาม
การนําเสนอในรูปแบบขาวเปนเพียงสวนหนึง่ ที่ประกอบอยูในเว็บไซต เนื่องจากรูปแบบที่เปนบท
ทําใหเว็บไซตสวนใหญเลือกที่จะเสนอใน
ความสามารถใหขอมูลครอบคลุมประเด็นไดดีกวา
รูปแบบบทความเปนหลัก
กระดานสนทนาเปนอีกรูปแบบหนึง่ ที่เว็บไซตไดนําเสนอ
ซึ่งทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูระหวางกัน (Knowledge Sharing) ไมวาจะเปนระหวางผูรับสารกับผูรับสาร คือ มีการเชิญ
ชวนใหคนที่เขาชมเว็บไซตไดตระหนักถึงปญหาโลกรอนรวมกัน และการแนะนําเนื้อหาจากแหลง
อื่นเพิม่ เติมใหเขาไปศึกษาคนควา หรือระหวางผูสง สาร (ผูจัดทํา) และผูรับสาร ซึ่งเปนลักษณะของ
การประเมินบทความภายในเว็บไซต และการซักถามขอสงสัย ทัง้ นี้สอดคลองกับสํานักงาน
คุมครองสิ่งแวดลอมของอเมริกา (EPA) ที่เสนอแนะใหสื่อเปดรับฟงเสียงสะทอนจากประชาชนใน
การสื่อสารความเสี่ยง ดังนัน้ การใชกระดานสนทนาทําใหเกิดการสื่อสารสองทาง (two-way
communication) ซึ่งเปนลักษณะพิเศษอีกอยางหนึ่งของการสื่อสารผานอินแทอรเน็ต
ดังนัน้ กระดานสนทนาเปนอีกรูปแบบหนึง่ ที่เว็บไซตนา จะมีการนําไปใชประกอบการให
ขอมูลโดยใชบทความมากขึน้ เพราะจากการศึกษามีเพียงสวนนอยที่ใชกระดานสนทนาประกอบ
เนื่องจากการใชกระดานสนทนานัน้ จะทําใหผูจัดทําเว็บไซตไดรับคําแนะนํา และมีการปรับปรุง
เนื้อหาใหตรงตามความตองการของผูรับสาร รวมทั้งผูจ ัดทําสามารถใหความรูเพิ่มเติมไดเมื่อผูอาน
เกิดความสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่นาํ เสนอ นอกจากนีผ้ ูเขาชมอาจจะมองเห็นและประเมินไดวา คน
ในสังคมมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอนหรือมีความคิดเห็นเชนเดียวกับตน
หรือไม อยางไรก็ตามกระดานสนทนามีขอดอยดานการควบคุมการใชงาน เนื่องจากบางขอความ
อาจจะไมเหมาะสมหรือไมมีความเกี่ยวของกับประเด็นเนื้อหา เชน การโฆษณาสินคา เปนตน
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อยางไรก็ตามการนําเสนออาจจะใชวธิ ีทหี่ ลากหลายในหนึง่ เว็บไซต เนื่องจากผูรับสารนั้น
เปนกลุมที่แตกตางกันคือมีทั้งผูใหญและเด็ก และแตละคนก็มีความรูทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน
และจากการประเมินความพอใจเรื่องรูปแบบที่นา สนใจนัน้ ผูที่ไดอานเว็บไซตประเมินในระดับสูง
(คาเฉลี่ย 3.80) แตเมื่อเทียบกับความพอใจในดานอืน่ ๆนัน้ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เว็บไซตจงึ ควร
เนื่องจากเว็บไซตมีลักษณะปนสื่อประสม
ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอใหนา สนใจมากขึ้นอีก
(Multimedia) ที่รวมตัวอักษร รูปภาพ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงไวดวยกัน
เนื่องจากการพัฒนาใหเว็บไซตใหตอบสนองความตองการของผูรับสาร เปนสิ่งทีช่ วยให
การเผยแพรความรูเรื่องภาวะโลกรอนออกไปสูวงกวางไดมากขึ้น ดังที่มีขอเสนอแนะใหสื่อมวลชน
มีสวนในการลดภาวะโลกรอนโดยการใหความรูแกสารธารณชน และสรางความตระหนักเกีย่ วกับ
ปญหาภาวะโลกรอน และเปลี่ยนใหเปนประเด็นของทองถิ่นได
2. การสื่อสารความเสี่ยง
การสื่อสารความเสี่ยงเรื่องภาวะโลกรอนทีป่ รากฏในเว็บไซตภาษาไทยนั้นไมไดกลาวอยาง
ชัดเจนวาเปนความเสีย่ ง แตไดรายงานความเสีย่ งครบ 4 องคประกอบตามที่ Edwards และ
Bowen (2005) สรุปไว ไดแก ความนาจะเปนของเหตุการณหนึง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ (Probability)
เหตุการณและลักษณะของเหตุการณ (Event) ผลตางๆที่จะตามมา (Impact) และชวงเวลาที่เกิด
เหตุการณ (Duration) และเว็บไซตไดกลาวตามหลักการสื่อสารความเสีย่ งใน 3 ประเด็น ของ
Covell และคณะ (1986) คือ บอกระดับความเสีย่ ง ซึ่งปรากฏในประเด็นผลกระทบจากภาวะโลก
รอน บอกความสําคัญของความหมาย และบอกถึงการปฏิบัติ ซึ่งปรากฏอยูในหัวขอวิธีการปองกัน
หรือวิธีลดโลกรอน
2.1 การประเมินความเสี่ยงและการรายงานผลกระทบ
ทั้ง 15 เว็บไซตมีการประเมินความเสีย่ งทั้งดานการระบุอันตราย การแสดงลักษณะ
อันตราย การประเมินการไดรับสัมผัส และการแสดงลักษณะความเสี่ยง ซึง่ ปรากฏอยูในการ
รายงานผลกระทบ เนื่องจากผลกระทบที่เว็บไซตนํามารายงานมีจํานวนมาก และผลกระทบแตละ
ดานนั้นมีทงั้ ทีป่ ระเมินความเสี่ยงครบทุกดาน และประเมินบางดาน ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับความละเอียด
ของขอมูลในแตละเว็บไซตและขอมูลของผลกระทบแตละดาน
การระบุอันตรายโดยการกลาวถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและสถานที่เกิดนั้นเปนการประเมินระดับ
ตนทีท่ ุกเว็บไซตกลาวถึง รองลงมาเปนการแสดงลักษณะอันตรายนั้นมีทั้งการประเมินเชิงคุณภาพ
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และเชิงปริมาณโดยรวมจาก 15 เว็บไซตมีจํานวนเทากัน ดานการประเมินการไดรับสัมผัสนั้น
เว็บไซตเนนการกลาวถึงกลุม เปาหมายและระดับความรุนแรง ดานการแสดงลักษณะความเสีย่ ง
นั้นเปนเนนการกลาวถึงการประมาณโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ
ทั้งนี้เว็บไซตทมี่ ีการประเมินความเสีย่ งครบทุกดานมีเพียง 2 เว็บไซต และบางเว็บไซตระบุ
เพียงอันตรายที่จะเกิดขึ้นและใหรายละเอียดเพิ่มเติมสัน้ ๆ จึงอาจจะทําใหผูรับสารไดรับขอมูลไม
เพียงพอ ทัง้ นี้ขอมูลที่เปนการประเมินนัน้ มักจะมาจากการศึกษาวิจยั ตางๆ ซึง่ ผลกระทบบางดาน
อาจยังไมมีขอมูลมากนักจึงไมสามารถประเมินไดละเอียดหรือมีขอมูลแลวแตไมไดนํามาเสนอ
หากการประเมินมีความชัดเจนและครบถวนอาจจะทําใหผูรับสารเกิดการรับรูความเสี่ยง
ไดดีขึ้นเนื่องจากมีขอมูลมากขึ้น เชนทราบวาตนเปนหนึง่ ในกลุมทีม่ ีความเสีย่ งทีจ่ ะตองเผชิญกับ
ผลกระทบนั้น หรือมีการประมาณชวงเวลาที่จะเกิดความเสี่ยง ผูรับสารอาจจะกระตือรือรนในการ
เตรียมตัวรับมือกับความเสี่ยงมากขึ้น ดังนั้นความละเอียดของขอมูลในการประเมินความเสีย่ งจึง
อาจจะมีผลใหการตัดสินใจของผูรับสารตางไปจากเดิมซึง่ นําไปสูการจัดการความเสีย่ งตอไป
นอกจากนีก้ ารประเมินความเสี่ยงจําเปนจะตองใหผทู ี่มคี วามรูความสามารถในดานนั้นๆ
เปนผูประเมิน ดังนั้นการที่ใหนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตรเปนผูประเมินความเสีย่ งดานตางๆของ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจึงเปนสิ่งจําเปนและเว็บไซตสวนใหญไดอางอิงจากนักวิทยาศาสตรและ
นักวิจัยทั้งนี้เนือ่ งจากแตละคนรับรูความเสีย่ งไดแตกตางกันเชน คนทีไ่ มมีความเกี่ยวของกับความ
เสี่ยงนั้นโดยตรงจะคาดคะเนโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ งต่ํา หรือถาบางคนเชื่อวาเมือ่ เกิดความเสีย่ ง
ขึ้นแลวครั้งหนึง่ จะใชเวลาอีกนานที่จะเกิดความเสี่ยงครั้งตอไป ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงจึง
นาจะมีทงั้ จากนักวิชาการไทยและตางประเทศเพื่อใหการประเมินไมสงู หรือต่ําเกินไป
2.2 การเสนอมาตรการปองกันความเสี่ยง
การปองกันเปนอีกประเด็นหนึ่งที่เว็บไซตใหความสําคัญ การระบุมาตรการปองกันแกไข
ปญหานั้นเปนการเสนอทางเลือกใหผูรับสารซึ่งเปนประโยชนตอผูรับสารในการกําหนดทางเลือก
(Listing of Alternatives) และการเลือกทางเลือก (Selection of Alternative) ที่เหมาะสมกับ
ตนเองในการแกไขปญหา และมีผลตอการตัดสินใจที่จะปฏิบัติตนเพื่อลดโลกรอนตอไป
ทั้งนี้วธิ ีการปองกันหรือวิธีการชวยลดโลกรอนในเว็บไซตที่มีความใกลเคียงกันไดแก 1 ลด
การใชพลังงาน ทั้งน้าํ มันและไฟฟา โดยการขับรถใหนอยลง การปดไฟฟาเมือ่ ไมใช การใช
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เครื่องใชไฟฟาแบบประหยัดไฟ หรือการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหพอเหมาะ 2 การปลูก
ตนไมเพื่อใหดดู ซับกาซคารบอนไดออกไซด 3 ลดการใชพลาสติก นําของเกามาใชใหม (reuse,
recycle) และอื่นๆ
นอกจากนีย้ ังมีเว็บไซตที่เสนอไดอยางนาสนใจโดยเสนอวาในแตละอาชีพนั้นสามารถชวย
ลดโลกรอนไดอยางไรไดบาง เชน นักการเมืองควรสนับสนุนการใชพลังงานหมุนเวียน สราง
นโยบายเพื่อลดโลกรอน
เปนตน
จากการแบงวิธีการลดโลกรอนเชนนี้ทาํ ใหผูรับสารเห็น
รายละเอียดมากขึ้น ผูรับสารที่มีอาชีพแตกตางกันสามารถใชขอเสนอแนะเหลานี้เปนแนวทางใน
การปฏิบัติได ทําใหผูรับสารไดรูวาทุกคนทุกอาชีพสามารถชวยลดปญหาโลกรอนไดและยังมีวธิ ีที่
หลากหลายอีกดวย นับวาเปนการเพิ่มทางเลือกใหผูรับสารในการตัดสินใจ
การเสนอมาตรการในการลดโลกรอนที่สงั เกตจากการวิเคราะหเนื้อหานั้นมีหลายประเภท
ประเภทแรก คือ บอกวิธีปฏิบัติเพียงอยางเดียว ประเภทที่สอง คือ บอกวิธีปฏิบัติพรอมบอก
ผลลัพธวา หากปฏิบัติตามในแตละวิธนี ั้นมีขอดีอยางไร ประเภทที่สาม คือ บอกวิธีปฏิบัติพรอม
บอกผลเสียหากไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะ เว็บไซตสวนมากที่บอกวิธีปฏิบัติจะบอกผลดีของการ
ปฏิบัตติ ามไวดวย ทั้งนีท้ ําใหผูรับสารสามารถเลือกทางเลือกไดเหมาะสมที่สุดในการจัดการกับ
ความเสีย่ ง และทราบที่มาสาเหตุของการปฏิบัติวาทําไมควรจะปฏิบัติเชนนัน้ จึงนับวาเปนขอดีขอ
หนึง่ ทีเ่ ว็บไซตทําหนาที่แตกตางออกไปจากสื่ออื่นๆ เนือ่ งจากสื่ออืน่ ๆอาจจะไมไดบอก เพราะเนน
เพียงการรณรงคใหปฏิบัติตามแตไมเขาใจเหตุผลของการปฏิบัติ ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติ
ตามนอยกวาการทราบขอดีขอเสียหรือรายละเอียดเพิ่มเติม
จากการศึกษาพบวาผูที่อา นเว็บไซตประเมินความพอใจดานประเด็นทีน่ ําเสนอและความ
ครบถวนของเนื้อหาอยูในระดับสูงมาก (คาเฉลี่ย 4.23 และ 4.30 ตามลําดับ) แสดงใหเห็นวา
ประเด็นตางๆที่เว็บไซตเลือกนําเสนอและเนนประเด็นผลกระทบนั้นทําใหผูรับสารพึงพอใจ
จึง
นับวาเปนแนวทางที่ดีสาํ หรับเว็บไซตบางเว็บไซตรวมทัง้ เว็บไซตที่ไมไดนํามาศึกษาซึ่งอาจจะยัง
ขาดเนื้อหาบางประเด็นหรือเนนเรื่องผลกระทบนอยเกินไปที่จะปรับปรุงใหตรงกับความตองการ
ของผูรับสารมากขึ้น
วิธีการปฏิบัติพื่อลดโลกรอนนัน้ มีหลายวิธีเพื่อใหผูรับสารรูสึกวามีทางเลือกหลายทางใน
การตัดสินใจ ไมไดมีการเสนอวาการรับมือดวยวิธีใดเปนวิธที ี่ดีทสี่ ุดเหมือนการจัดการความเสี่ยง
ประเภทอื่น เนื่องจากผลกระทบจากโลกรอนนัน้ มีมากมายและซ้าํ ซอนกับภัยธรรมชาติตางๆจึงไมมี
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วิธีการจัดการกับภัยนัน้ ๆโดยตรง วิธกี ารจัดการจึงมุง ไปที่การลดการใชพลังงานตางๆทีก่ อใหเกิด
กาซเรือนกระจก สวนวิธกี ารปลีกยอยนัน้ ผูรับสารจําเปนตองเลือกทีจ่ ะปฏิบัติเอง ทั้งนี้แตละคน
สามารถปฏิบตั ิไดหลายวิธีดวยกัน และพยายามสื่อใหเห็นวาการปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาโลกรอน
เปนเรื่องงาย
นอกจากนี้ในเว็บไซตไดรายงานถึงโครงการตางๆที่จัดขึ้นเพื่อลดปญหาโลกรอน เปนการ
แสดงวาการปฏิบัติไดเริ่มตนแลวในคนบางกลุม ทัง้ นีเ้ นื่องจากวิธีการลดภาวะโลกรอนสวนใหญ
เปนวิธีที่ไมยากจนเกินไปแตเนนไปที่การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอุปโภคมากกวา
ซึง่ เปน
เหมือนการเดินสวนกระแสแหงความฟุมเฟอยของคนในปจจุบนั นี้ อีกทั้งยังไดรายงานการปองกัน
ในระดับนานาชาติ คือ การทําพิธีสารเกียวโตเพื่อใหแตละประเทศไดมีความรับผิดชอบรวมกัน โดย
การรณรงคใหองคกรและประชาชนมีความตระหนักและปฏิบัติตนเพือ่ รวมกันลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจก
2.3 กลยุทธในการเสนอความเสี่ยง
เนื่องจากขอมูลที่นาํ เสนอเปนเรื่องเกีย่ วของกับวิทยาศาสตร
ทางเว็บไซตสวนใหญจึง
พยายามอธิบายเหตุการณตางๆใหเขาใจงาย โดยใชภาษาที่ไมซับซอน และมีรูปภาพ ตาราง
แผนภูมิประกอบการอธิบายดวย
อยางไรก็ตามมีเว็บไซตบางสวนแตเปนสวนนอย ยังเนนการอธิบายเพือ่ ใหความรูท างดาน
วิทยาศาสตรซงึ่ บางประเด็นยากตอการทําความเขาใจ เชน การเขียนสูตรทางวิทยาศาสตรเพือ่
อธิบายเรื่องสมดุลพลังงานของโลก นอกจากนี้ตารางหรือรูปภาพบางรูปอาจไมไดชวยใหเกิดความ
เขาใจแตทําใหสับสนหรือขาดความดึงดูดเพราะมีความเปนวิชาการเกินไป ดังทีผ่ ูใหสัมภาษณมี
ความคิดเห็นวาการอธิบายทีเ่ ปนวิชาการจนเกินไปทําใหขาดความนาสนใจและขอมูลที่ยาวเกินไป
ทําใหนา เบื่อได นับวาเปนขอจํากัดของขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ใชสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยง
ดังนัน้ การเลือกใชภาษาและรูปภาพจึงตองมีความเชื่อมโยงกัน สนับสนุนใหเกิดความ
เขาใจในเนื้อหามากขึ้น ดังที่มีคําแนะนําจากสํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอมของอเมริกาขอหนึง่ วา
การสื่อสารเพือ่ ลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพนัน้ ควรพูดดวยภาษาทีช่ ัดเจนเขาใจงาย และ ดร.
เจฟฟ โทมัส หัวหนาศูนยการศึกษาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยโอเพน ประเทศอังกฤษ ไดให
คําแนะนําไววา “นักวิทยาศาสตรตองปรับเปลี่ยนภาษาที่เปนศัพทเฉพาะในวงการวิทยาศาสตรให
กลายเปนภาษาทีเ่ ขาใจงายหรือที่เรียกวา "ภาษาชาวบาน" ซึ่งจะทําใหกลุม ผูฟง หรือผูอานใหความ
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สนใจเนื้อหาทีน่ ักวิทยาศาสตรถายทอดมากขึ้น แตหากใชศัพทเฉพาะมากเกินไป ก็ไมนาแปลกใจที่
ผูฟง หรือผูอา นจะเกิดอาการสมองไมสั่งการ ระบบประสาทแปรปรวน และในทีส่ ุดก็หาวนอน”
(อางถึงใน ศรัญญา โรจนวงศชัย, 2550)
นอกจากนีย้ ังมีคําแนะนําเรือ่ งการนําเสนอขาววิทยาศาตรจากกลุมตัวอยางในงานวิจัย
ของศรัญญา โรจนวงศชยั (2550) วา “ควรเขียนขาวใหอา นสนุก เหมาะกับผูอานทุกวัย มีมุกขําขัน
เพื่อชวยใหขาวนาอานยิง่ ขึ้น
ควรรายงานขาวทีช่ วยเพิ่มวิสยั ทัศนและจุดประกายใหผูอาน
อยากคนควาตอ รวมทัง้ ควรเสนอขาวที่ชว ยคลี่คลายความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม และทีน่ าสนใจ
คือนักวิทยาศาสตรและผูอานมีความเห็นตรงกันวาควรนําเสนอขาววิทยาศาสตรในรูปแบบของ
การตูนดวย” ซึ่งมีความเห็นสอดคลองกับกลุมตัวอยางที่อานเว็บไซตหนึง่ และประเมินวา “เนื้อหาที่
เว็บไซตเสนอมีเยอะดี แตอยากใหมีรูปมากขึ้น ทําใหมสี ีสันมากขึ้น” และ “ขอมูลนาสนใจดี แต
นาจะเพิม่ สีสัน ใหเหมาะกับทุกคนที่อาน” ดังนัน้ การนําเสนอเนื้อหาของเว็บไซตโลกรอนนัน้ จําเปน
ที่จะตองปรับเปลี่ยนใหมีความนาสนใจมากขึ้นเพิม่ สีสันและกระชับเนือ้ หาเพื่อดึงดูดใหผูรับสาร
สนใจอานมากยิ่งขึน้ จากการศึกษาพบวาเว็บไซตที่เสนอเรื่องภาวะโลกรอนนั้นมีการใชภาพและ
ตารางเฉลีย่ ประมาณเว็บไซตละ 17 รูป แสดงใหเห็นวาผูจัดทําเว็บไซตพยายามที่จะใสรูปภาพ
ประกอบ แตผูรับสารมีความตองการมากกวานัน้
อยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวาผูทอี่ าน
เว็บไซตไดประเมินความพึงพอใจดานการใชภาษาและการใชรูปภาพของเว็บไซตนนั้ อยูในระดับสูง
และสูงมากตามลําดับ
ทั้งนี้การนําเสนอเนื้อหาผานทางเว็บไซตสามารถทําใหนา สนใจไดมากกวาการรายงาน
ผานหนังสือพิมพ เชน การใชภาพเคลื่อนไหวหรือเปนการตูนสัน้ เพื่ออธิบายปรากฏการณโลกรอน
หรือมีการดัดแปลงใหเปนเกมที่ทาํ เสนอความรูเรื่องโลกรอนได เนื่องจากเว็บไซตสามารถใหขอมูล
ไดทั้งภาพและเสียง จึงเปนแนวทางหนึ่งที่อาจดึงดูดใหคนเขาไปศึกษาหาขอมูลไดอยางไมเบื่อ
จากการศึกษาพบวาแตละเว็บไซตมีการนําเสนอที่คลายคลึงกัน คือเนนใหอานเนื้อความเปนยอ
หนาตามลําดับหรือลิงคไปสูหนาใหมเพื่ออานประเด็นใหม มีบางเว็บที่มีความแตกตางออกไปเชน
มีการถามตอบเรื่องโลกรอนเพื่อวัดความรูค วามเขาใจของผูอาน หรือมีคลิปวิดีโอจากภาพยนตร
เรื่อง An Inconvenient Truth หรือใชการนําเสนอทีน่ าสนใจมากกวาการใหอานขอความธรรมดา
ในเว็บไซตบางจากคือใชรูปเจาหนาที่ของบางจาก 10 คนเสนอวิธีการลดโลกรอนอยูใ นกรอบคําพูด
ของตนคนละ 1 วิธี ซึ่งมีลกั ษณะคลายการตูนนั่นเอง
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มีการโนมนาวใจใหผูอานรูสกึ ตระหนักถึงปญหาที่กาํ ลังเกิดขึ้นดวยวิธกี ารใชความนากลัว
ในการนําเสนอ โดยการกลาวถึงความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลก และแสดงใหเห็นวา
ความรุนแรงของผลกระทบกําลังเพิ่มขึน้ โดยใชงานวิจยั ตางๆเปนหลักฐานใหเชื่อ นอกจากนีย้ ังใช
การกลาวถึงความใกลของเวลา คือ เหตุการณตางๆทีน่ ักวิทยาศาสตรคาดคะเนไวกําลังเกิดขึน้ ใน
เวลาอันใกลนี้ และการกลาวถึงความใกลของสถานที่ โดยการชี้ใหเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นมี
ผลกระทบตอประเทศไทย ดังนัน้ การนําเสนอจึงมีหัวขอผลกระทบที่เกิดในประเทศไทยโดยเฉพาะ
ดวย จากการศึกษาพบวาเว็บไซตทั้งหมดกลาวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในตางประเทศ และมีรอยละ
86.67 ที่กลาวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นัน่ แสดงใหเห็นวาเว็บไซตพยายามใหขอมูล
เพื่อแสดงวาผลกระทบที่เกิดขึ้นไมเพียงแตเกิดขึ้นในตางประเทศเทานัน้ แตเกิดขึ้นในประเทศไทย
แลว
แมวาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมสวนใหญเกิดขึ้นในตางประเทศหรือเห็นไดชัดเจนบริเวณ
ขั้วโลกก็ตาม แตเว็บไซตไดเลือกนําเสนอผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทีม่ องเห็นไดชัดเจน
เชนกัน คือ การเพิม่ ขึ้นของระดับน้าํ ทะเล ที่ปรากฏชัดที่ชุมชนขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ
นั่นเอง การกลาวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นใกลตัวจึงเปนการโนมนาวใจอีกอยางใหผอู านเกิดความ
ตระหนักมากขึ้น ดังที่มผี ูใหสัมภาษณวารูสึกวาผลกระทบมีความรุนแรงถาเกิดขึน้ ใกลบานหรือ
ประเทศของตนนัน่ เอง นอกจากนี้เว็บไซตสวนใหญพยายามกลาววาปญหาภาวะโลกรอนเปนเรื่อง
ของคนทัง้ โลกที่จะตองไดรับผลกระทบและทุกคนตองรวมมือกันเพื่อแกปญหาหรือชะลอผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น
สิ่งเหลานีเ้ ปนไปตามทฤษฎีการโนมนาวใจโดยใชสภาพการณของ จอรจ แคมเบล (อางถึง
ใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2541) ทัง้ การใชความเปนไปไดของสถานการณคือมีหลักฐานนําไปสู
ความเชื่อ การใชความใกลของเวลาทีจ่ ะเกิดเหตุการณ ความใกลของสถานที่ และการเนน
ความสําคัญของเหตุการณ
จากการโนมนาวใจดวยความกลัวและการใชสภาพการณนั้นทําใหผูอา นไดรับรูความเสี่ยง
เพิ่มขึ้นจากเดิมในระดับหนึ่ง จากการศึกษาพบวาผูท ี่อา นเว็บไซตประเมินลักษณะของขอความที่
กระตุนใหตนเองตระหนักในปญหาโลกรอนคือ การกลาวถึงความรุนแรง รองลงมาเปนเรื่องโอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณและความสามารถในการจัดการกับปญหา ดังนั้นการกลาวถึงความรุนแรงของ
เหตุการณจงึ เปนตัวที่กระตุน ใหเกิความตระหนักในปญหาไดดีซึ่งจะนําไปสูการเปลีย่ นแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมตอไป
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Janis และ Lenventhal (1968 อางแลว) ไดชี้ใหเห็นวาสารที่ชักจูงที่ใชระดับความนากลัว
ปานกลาง (Moderate Fear Arousing Content) เปนสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความคลอย
ตามมากที่สุด และหากใชระดับความนากลัวสูง ผูรับสารจะปองกันตัวเอง (Defensively Avoid)
แทนที่จะเกิดการยอมรับสาร และจากงานวิจัย วีนัส เจิดจรรยาพงศ (2541 อางแลว) ศึกษาเรื่อง
อิทธิพลของการใชความนากลัวในภาพยนตรโฆษณาตอตานโรคเอดส ตอกลุมผูมีความเสีย่ งสูง
ผลปรากฏวาสื่อที่ใชความนากลัวสูงจะมีประสิทธิภาพมากกวาสื่อที่ใชความนากลัวระดับต่ําและ
ปานกลาง แมวาจะไมสามารถหยุดพฤติกรรมสําสอนทางเพศของกลุมตัวอยางได แตก็มีแนวโนม
ทําใหเกิดพฤติกรรมปองกันมากขึ้น นอกจากนี้ผูเขารวมสัมมนากลุมโดยสวนใหญเห็นวาควรใช
ความนากลัวมานําเสนอในงานรณรงคตอตานโรคเอดส แตความนากลัวที่จะนําไปใชนั้น ควรเปน
ขอเท็จจริงขอมูลทางวิชาการ
ดังนัน้ การนําเสนอใหมีความนาสนใจจําเปนจะตองเลือกใชรูปภาพประกอบใหเหมาะสม
ใชภาษาที่งา ยตอการทําความเขาใจ และใชการโนมนาวใหรูสึกตระหนักในปญหาโลกรอนโดยการ
กระตุนความกลัวนัน้ ตองอยูในระดับทีพ่ อเหมาะและอยูบนพื้นฐานของความจริง ทั้งนี้เพื่อจะทําให
ผูอานไมรูสึกกลัวจนเกินไปและรูสึกขาดความเชื่อถือในขอมูลจนเกิดความเพิกเฉยไดตามแนวคิด
ของ McGuire (1969)
3. การรับรูความเสี่ยง
จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางทั้งสองกลุมรับรูความเสี่ยงในดานความรุนแรงไดดีที่สุด
รองลงมาเปนโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง และรับรูความเสี่ยงดานความเกี่ยวของกับตนเองไดนอย
ที่สุด และทัง้ สองกลุมรับรูความเสีย่ งดานความรุนแรงและความเกี่ยวของกับตนเองไมแตกตางกัน
(P<0.05) แตกลุมตัวอยางรับรูความเสี่ยงดานโอกาสที่จะเกิดขึ้นแตกตางกัน (P<0.05) โดยกลุมที่
อานเว็บไซตรับรูถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณไดมากกวากลุมที่ไมอานเว็บไซต นอกจากนี้เมื่อสังเกต
จากคาเฉลีย่ ของการตอบแบบสอบถามในเรื่องการรับรูความเสีย่ งทั้งสามดานจะพบวากลุม ที่ได
อานเว็บไซตมกี ารรับรูความเสี่ยงทั้งสามดานมากกวากลุมที่ไมไดอานเว็บไซต
3.1 การรับรูความเสี่ยงดานความรุนแรง
การรับรูความเสี่ยงดานความรุนแรงเปนดานที่ผูรับสารรับรูไดดีที่สุด รองลงมาเปนดาน
โอกาสที่จะเกิดขึ้นและดานความเกี่ยวของกับตนเอง ทัง้ นีก้ ารรับรูเรื่องความรุนแรงไดดีอาจจะเปน
และ
เพราะวาเนื้อหาสารไดกลาวถึงเรื่องความรุนแรงไวในสวนของผลกระทบทั้งที่มีตอมนุษย
สิ่งมีชีวิตอืน่ ๆ ซึ่งเปนประเด็นที่ทุกเว็บไซตไดใหความสําคัญในการกลาวถึง ผูใหสัมภาษณมี
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ความเห็นตรงกันวาผลกระทบจากโลกรอนนั้นมีความรุนแรงในระดับหนึ่ง และยอมรับวาในอนาคต
อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นอีก ทั้งนี้กลุม ตัวอยางไดประเมินวาขอความที่ปรากฏในบทความเรื่องโลก
รอนที่กระตุน ใหผูอานรูสึกกลัวและตระหนักในปญหาไดดี คือ การกลาวถึงความรุนแรง
ประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนมากที่สุดคือ
ผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง
นําไปสูภาวะขาดแคลนอาหารและความอดอยาก รองลงมาเปนเรื่องการละลายของน้ําแข็งทั่วโลก
จะไปเพิ่มปริมาณน้ําในมหาสมุทร สงผลใหเมืองตางๆอยูใตระดับน้ําทันที ซึง่ ทัง้ สองประเด็นนี้เปน
ผลกระทบที่เกิดในวงกวางแตมีผลตอสภาพความเปนอยูคืออาจจะนําไปสูการขาดอาหารและที่อยู
อาศัยซึ่งเปนปจจัยหลักในการดํารงชีวิตของมนุษย จึงอาจสรุปไดวาประเด็นผลกระทบที่เกี่ยวของ
หรือมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตทําใหผูรับสารสามารถรับรูความเสี่ยงไดดี
3.2 การรับรูความเสี่ยงดานโอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้น
การรับรูเรื่องโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณความเสี่ยงนัน้ ผูอานเว็บไซตและไมอานเว็บไซตมี
การรับรูตางกันคือกลุมที่อานเว็บไซตรับรูไดดีกวา เชนในประเด็นเรื่อง “ผลผลิตทางการเกษตรที่
ลดลงนําไปสูภ าวะขาดแคนอาหารและความอดอยาก” รองลงมาเปนเรื่อง “โรคติดตอในเขตรอนมี
แนวโนมวาจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะไขมาลาเรีย” ซึง่ อาจจะอธิบายไดวาทั้งสองประเด็นอาจจะเปน
ผลกระทบที่ผตู อบแบบสอบถามไมทราบมากอนวามีสาเหตุจากโลกรอนดวย จึงทําใหผูที่ไมไดอาน
เว็บไซตรับรูความเสีย่ งในดานนี้ต่ํา
ขณะเดียวกันผูตอบแบบสอบถามรับรูในประเด็นเรื่อง “The New York Times ไดรายงาน
วาการคาดการณวาหมีขวั้ โลกจะหายไปถึง 2 ใน 3 ภายใน 2050” ไมแตกตางกัน โดยกลุมที่อา น
เว็บไซตมีคาเฉลี่ยดานโอกาสที่จะเกิดขึ้นเทากับ 3.87 และกลุมที่ไมอานมีคา เฉลี่ย 3.83 ทัง้ นี้อาจ
เปนเพราะผลกระทบจากภาวะโลกรอนทีป่ ระชาชนรับรูว ามีผลตอความเปนอยูของหมีขั้วโลกเปน
ประเด็นทีท่ ราบกันทั่วไป
ดังนัน้ อาจสรุปไดวาผูรับสารจะรับรูความเสี่ยงเกีย่ วกับโอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้นไมแตกตางจาก
เดิมนักเมื่อไดไดรับขอมูลเดิมหรือขอมูลทีต่ นทราบวากอนแลว แตจะรับรูความเสี่ยงดานโอกาส
มากขึ้นเมื่อรับรูประเด็นใหมๆ
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3.3 การรับรูความเสี่ยงดานความเกี่ยวของกับตนเอง
การรับรูความเสี่ยงดานความเกี่ยวของกับตนเองของทั้งสองกลุมนั้นไมแตกตางกันและ
เปนดานที่รับรูน อยกวาดานความรุนแรงและดานโอกาส
ประเด็นที่กลุมผูรับสารรับรูดานความ
เกี่ยวของกับตนเองมีคา เฉลีย่ นอยที่สุดคือเรื่อง “ในอนาคตประชากร 500 ลานคนที่อาศัยอยูใน
ทะเลทรายทั่วโลกจะอยูไมไดอีกตอไป” นัน่ อาจเปนเพราะผลกระทบเกิดขึ้นในพื้นที่ที่อยูหา งไกล
จากผูรับสาร จึงรูสึกวาผลกระทบที่เกิดขึ้นไมมีความเกี่ยวของกับตน
จอรช แคมเบล (อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2541) กลาววาความใกลของสถานที่
สามารถโนมนาวใหผูรับสารสนใจมากขึ้น เมื่อกลาวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของเราในเขตเพื่อน
บานใกลเรือนเคียง ซึง่ ดึงดูดความสนใจไดมากกวาสิง่ ที่เกิดในทวีปที่อยูหางไกลออกไป ดังนัน้ เมื่อ
ผูรับสารรับรูเรื่องผลกระทบที่อยูไกลตัว จึงขาดความสนใจและไมคิดวามีความเกี่ยวของกับตน
เทาที่ควร
การนําเสนอเรื่องความเสี่ยงนั้นจึงควรเสนอใหผูอานมีความรูสึกวาเกีย่ วของกับตนเองมาก
ขึ้น เพราะหากผูรับสารแครับรูวาผลกระทบนั้นมีความรุนแรงและอาจจะเกิดขึ้นจริงแตไมมีความ
เกี่ยวของกับตน หรือมีความเกี่ยวของกับตนเพียงเล็กนอย ก็อาจจะทําใหแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตน
เพื่อลดโลกรอนมีนอยลง ดังนัน้ สื่อจะตองกระตุนการรับรูความเสี่ยงดานความเกี่ยวของกับตัวผูรบั
สารใหมากขึ้น โดยการเสนอเหตุการณหรือผลกระทบที่เกิดในประเทศใกลเคียงหรือในประเทศไทย
ใหมากขึ้นนั่นเอง
สรุปการรับรูความเสีย่ งทั้งสามดาน
การที่ผูอา นเว็บไซตรับรูความเสี่ยงดานตางๆไดดีอาจเปนไปตามแนวคิด
Elaboration
Likelihood Model (ELM) ทีเ่ ชื่อวาการรับรูขอมูลขาวสารนั้น ผูรับสารตองมีทั้งความสามารถ
(ability) และแรงจูงใจ (motivation) ยิง่ ผูร ับสารมีความสามารถและแรงจูงใจสูงขึน้ เทาใด การรับรู
ก็จะยิง่ ดีขึ้น (พัชรินทร จงยิ่งเจริญวงศ, อางถึงในศรัญญา, 2550) จึงอาจอธิบายไดวาผูรับสาร
อาจจะไดรับแรงจูงใจและมีความเขาใจมากขึ้นเนื่องจากการอานเนื้อหาเรื่องภาวะโลกรอนผาน
เว็บไซต
การรับรูความเสี่ยงอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีสงิ่ เราที่มีความเขมขึ้น หรือมีการทําซ้าํ ตามที่
วาสนา จันทรสวาง และ ทัศนีย อิทรสุขศรี (2532) กลาวไว และการย้ําเตือนในเรื่องความเสีย่ ง
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แมวาจะปราศจากขอมูลใหมๆก็มีผลตอความเชื่อและเปนการเสริมแรงในการรับรูสวนบุคคล
(Lindell และคณะ, 2004) ดังนัน้ การรับรูบ อยๆหรือการรับรูจากหลายชองทางจึงมีผลตอการรับรูที่
สูงขึ้น ซึง่ มีแนวโนมทําใหเกิดพฤติกรรมสอดคลองกับการรับรูนั้น
เหตุทที่ ําใหผูรับสารที่ไดอานเว็บไซตรับรูความเสีย่ งดานความรุนแรงและความเกี่ยวของ
กับตนเองใกลเคียงกับกลุมที่ไมไดอานเว็บไซต นาจะมาจากการเสนอวาภาวะโลกรอนเปนเรือ่ ง
ความรุนแรงและเปนเรื่องที่เกี่ยวกับทุกคน
ซึ่งเปนประเด็นที่สื่ออื่นและเว็บไซตตางก็นําเสนอ
เหมือนๆกัน
ขณะเดียวกันการรับรูความเสี่ยงดานโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงนั้นแตกตางกัน
ระหวางผูท ี่อานและไมอานเว็บไซต นาจะมีผลจากขอมูลที่สื่ออื่นและเว็บไซตทนี่ าํ เสนอเนนเรื่อง
โอกาสตางกัน ทัง้ นี้ขอมูลในเว็บไซตมีความละเอียดมากกวาในเรื่องการรายงานสถิติหรือโอกาสที่
เหตุการณความเสี่ยงจะเกิดขึ้น จึงอาจเปนสาเหตุใหมกี ารรับรูตางกันดานโอกาส
นอกจากนีป้ ระเด็นที่สื่ออื่นๆนําเสนอบอยครั้ง
จะทําใหผูรับสารรับรูความเสี่ยงไดไม
แตกตางกันในสองกลุม เชน การสูญพันธุข องหมีขั้วโลก แตประเด็นทีผ่ ูรับสารอาจจะไมทราบมา
กอนวาเปนผลกระทบจากภาวะโลกรอนเนื่องจากเปนประเด็นที่สื่ออืน่ ไมไดเนนทีจ่ ะนําเสนอ ผูรับ
สารจึงรับรูความเสี่ยงไดแตกตางกันคือกลุมที่อานเว็บไซตจะรับรูความเสี่ยงไดดีกวา เชน ภาวะโลก
รอนทําใหผลผลิตทางกาเกษตรลดลงและสงผลใหเกิดการขาดแคลนอาหาร เปนตน
จากการสังเกตคาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถาม พบวาการรับรูความเสี่ยงของผูร ับสารที่
อานเว็บไซตนนั้ สามารถรับรูความเสีย่ งไดดีกวากลุมที่ไมอานเว็บไซต
แสดงใหเห็นวาเว็บไซต
สามารถทําใหผูรับสารรับรูความเสีย่ งไดดขี ึ้น แตการวิจัยครั้งนีเ้ ปนการทดลองดังนัน้ ผูที่ไดอา น
เว็บไซตมีเวลาจํากัดและเปดรับเพียงครั้งเดียว จึงอาจจะไดศึกษาขอมูลไมเพียงพอ หากกลุม
ตัวอยางไดรับขอมูลบอยครั้งขึ้นก็อาจจะทําใหรับรูความเสี่ยงไดดีขึ้นอีก

4. การตัดสินใจและการนําไปปฏิบัติ
จากการศึกษาพบวากลุมอานและไมอานเว็บไซตมีการตัดสินใจหลังจากการรับรูและ
พึ่งพาขอมูลเรือ่ งภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน (P<0.05) กลุมอานและไมอานเว็บไซตมีแนวโนม
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การปฏิบัติตนเพื่อปองกันภาวะโลกรอนแตกตางกัน (P<0.05) คือ กลุมที่ไดอานเว็บไซตมีแนวโนม
ที่จะปฏิบัติตัวเพื่อชวยลดปญหาภาวะโลกรอนมากกวากลุมที่ไมไดอานเว็บไซต
การตัดสินใจหลังการรับรูเรื่องภาวะโลกรอนผานเว็บไซตพบวามีความคลายคลึงกัน
โดยเฉพาะเรื่องที่คิดวามีความจําเปนที่จะตองทําบางสิ่งเพื่อปองกัน และการเลือกวิธีที่ดที ี่สุดเพือ่
แสดงใหเห็นวาคนทัว่ ไปแมไมไดศึกษาขอมูลจากเว็บไซตก็มีความ
จะปองกันปญหาโลกรอน
ตระหนักในระดับหนึง่ คือคิดวาจะตองทําบางสิง่ เพื่อลดโลกรอน
สวนดานที่มีความแตกตางกันของทัง้ สองกลุมในเรื่องการคนหาและการลงมือหาขอมูลที่
จะเปนและสามารถปองกันปญหาโลกรอน
ทั้งนี้กลุมที่อานเว็บไซตจึงมีแนวโนมที่จะไดชุดการ
ตัดสินใจ ซึ่งประกอบไปดวยวิธีตางๆในการปองกันภาวะโลกรอนและขอมูลในการตัดสินใจที่ดีกวา
กลุมที่ไมไดอานเว็บไซต
เนื่องจากการตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงมี 2 ระดับไดแก individual decision making
คือ เปนความเสี่ยงที่เล็กนอยและสามารถตัดสินใจเองได และ organizational decision making
คือมีความเสีย่ งระดับสูงกวาซึ่งยากทีจ่ ะตัดสินใจ จึงจําเปนจะตองพึง่ พาผูที่มีความรู หรืออาจจะ
เปนองคกร รัฐบาลในการตัดสินใจชวยแกปญหา และความเสีย่ งจากภาวะโลกรอนเปนเรื่องที่
ประชาชนจะตองพึง่ พาขอมูลจากแหลงทีน่ าเชื่อถือชวยในการตัดสินใจ รัฐบาลหรือหนวยงานทีม่ ี
ความเกี่ยวของจึงตองทําหนาที่เสนอขอมูลที่เกีย่ วของกับความเสีย่ งและแนวทางในการจัดการกับ
ความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นผานสื่อในรูปแบบตางๆ
ดังนัน้ จากการวิจัยแสดงใหเห็นวาผูรับสารจากสื่อที่แตกตางกันนัน้ มีความตระหนักใน
ปญหาโลกรอนระดับหนึ่งและตองการเลือกวิธที ี่ดีที่สุดในการปฏิบัตติ นเพื่อลดปญหา องคกรตางๆ
จึงควรจะเสนอวิธีการทีห่ ลากหลายใหประชาชนทราบ ทัง้ นีก้ ารรวมมือของประชาชนเพื่อลดโลก
รอนนาจะเกิดมากขึ้น
แนวโนมดานการปฏิบัติเพือ่ ปองกันภาวะโลกรอนของกลุมอานเว็บไซตมีมากกวากลุมที่ไม
อานเว็บไซตในเรื่องการใชผลิตภัณฑรักษาสิ่งแวดลอม การอาบน้ําจากเครื่องทําน้าํ อุนนอยลง การ
ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหพอเหมาะ การปลูกตนไมในบริเวณบาน และการบอกตอเรื่อง
ภาวะโลกรอนหรือชักชวนใหคนอื่นรวมหยุดโลกรอน
ขณะเดียวกันมีบางอยางทีท่ ั้งสองกลุมมี
แนวโนมในการปฏิบัติไมแตกตางกัน เชน การปดเครื่องใชไฟฟาเมือ่ ไมจําเปน การใชนา้ํ อยาง
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ประหยัด การใชกระดาษรีไซเคิล เปนตน ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติที่ขัดกับความ
สะดวกสบายอาจมีผลทําใหแนวโนมทําใหเกิดพฤติกรรมนั้นๆต่าํ ลง ดังที่ Lindell และคณะ (2004)
ไดสรุปไว จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ใหกลุมที่ไมไดอานเว็บไซตรูสึกวาการปฏิบัติเพื่อลดโลกรอน
นั้นขัดกับความสะดวกสบายของตน แตกลุมที่อานเว็บไซตไดรูวิธีที่หลากหลายกวาและไดรับการ
เชิญชวนใหปฏิบัติตาม เพราะเว็บไซตมักจะกลาววาวิธที ี่นาํ เสนอเปนวิธีที่ไมยุงยากแตสามารถชวย
ลดโลกรอนได นอกจากนี้กลุม ที่อานเว็บไซตอาจจะไดรับขอมูลเรื่องผลกระทบมากกวาจึงเกิดความ
ตระหนักและมีแนวโนมที่จะปฏิบัติมากกวากลุม ที่ไมไดอานเว็บไซต
จากการศึกษาพบวาการไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซตเปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ ําใหผูอานมี
แนวโนมที่จะปฏิบัติตามในเรื่องการปฏิบตั ิตนเพื่อปองกันภาวะโลกรอนได ทั้งนี้อาจมาจากขอมูลที่
นําเสนอในเว็บไซตใชกลยุทธในการจูงใจ มีทางเลือกใหมและหลากหลายใหปฏิบัติตามพรอมทั้ง
บอกขอดีขอเสียของการปฏิบัติไว ดานการนําเสนอนั้นก็ทําใหผูรับสารเขาใจไดงาย และสามารถ
ตอบสนองความตองการหลายๆดานไดอยางดีเพราะอินเทอรเน็ตมีคุณสมบัติที่แตกตางไปจากสื่อ
อื่น อีกทั้งมีการเสนอประเด็นที่ผูรับสารสนใจติดตาม และมีประเด็นเพิม่ เติมทีส่ ื่อกระแสหลัก
อาจจะไมไดเนนย้ําหรือกลาวถึงนั่นเอง
ขอแนะนําสําหรับผูจัดทําเว็บไซตโลกรอน
1. เว็บไซตควรนําเสนอขอมูลที่เปนประเด็นที่แตกตางเพิ่มเติมจากสือ่ กระแสหลัก และ
เนนวาปญหาโลกรอนเปนเรื่องที่มีความเกีย่ วของกับคนไทยมากขึ้น เชนการนําเสนอผลกระทบที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบานมากขึน้ เนื่องจากการศึกษาพบวาการรับรูความเสี่ยง
ดานความเกีย่ วของกับตนเองนัน้ อยูในระดับต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับการรับรูความเสี่ยงดานความ
รุนแรงและโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ
2. การเสนอเนื้อหาทีเ่ กี่ยวของกับวิทยาศาสตรนาจะใชภาษาที่เขาใจงาย ไมซับซอน
โดยพยายามเปลี่ยนขอมูลทีเ่ ปนศัพททางวิทยาศาสตรใหเปนภาษาชาวบาน
นอกจากนี้การใช
ตารางหรือรูปภาพควรจะสนับสนุนใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาไดดีขึ้น เนื่องจากการวิจัยพบวา
บางเว็บไซตเลือกใชภาษา รูปภาพที่ไมเหมาะสม คือ มีความซับซอนเกินไปไมไดชวยใหเกิดความ
เขาใจแตกลับทําใหเนื้อหาไมนาอาน
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3. รูปแบบการนําเสนอควรมีความดึงดูดใหนาอานมากขึ้น โดยการเพิ่มสีสนั และเพิ่ม
รูปภาพใหมากขึ้น แมวา จะมีรูปภาพประกอบแลวแตอาจจะยังขาดความดึงดูด ทั้งนี้อาจจะมีการ
นําเสนอในรูปแบบอื่นที่ไมใชบทความ เชน การเสนอดวยการตนู แอนนิเมชัน่ เกมส หรือ
ภาพเคลื่อนไหว ซึง่ นาจะดึงดูดไดมากขึ้น เนื่องจากการวิจัยพบวากลุมตัวอยางที่อานเว็บไซต
ประเมินเรื่องความดึงดูดในการนําเสนอของเว็บไซตนอยกวาดานอืน่ ๆ และผูรับสารมีหลายวัยจึง
อาจจะทําเว็บไซตสําหรับเด็ก เพื่อปลูกฝงใหรักโลกและปฏิบัติตนใหเปนมิตรกับสิง่ แวดลอมตั้งแต
เด็ก
4. ควรทําใหขอมูลมีความนาเชื่อถือโดยการเพิม่ เติมงานวิจัยที่เกีย่ วของ เนื่องจากกลุม
ตัวอยางรูสึกเชื่อมากขึน้ เมื่อมีงานวิจัยมาสนับสนุน นอกจากนี้ควรบอกแหลงทีม่ าของขอมูลให
และอาจนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาของ
ชัดเจนเพื่อผูสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได
นักวิทยาศาสตร หรือนักวิจัยของไทยมาเสนอมากขึ้นเพื่อใหการประเมินความเสีย่ งมาจากทั้งชาว
ไทยและชาวตางชาติ ซึง่ อาจทําใหผูรับสารรูสึกวาปญหาโลกรอนเปนเรื่องที่ใกลตัวและเกี่ยวของ
กับตนเอง
5. เว็บไซตควรมีการปรับปรุงใหทนั สมัยอยูเสมอ มีขอมูลที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
เว็บไซตของรัฐบาล เนื่องจากเว็บไซตที่ปรับปรุงบอยจะเปนเว็บไซตที่ปรากฏในลําดับแรกๆ เมื่อใช
วิธีสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต ซึ่งมีผลตอคุณภาพและความนาเชื่อถือของเว็บไซตตามที่ Shrock
(1996 อางถึงใน จินดารัตน บวรบริหาร, 2548) กลาวไวเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพเว็บไซต
6. รัฐบาลนาจะจัดทําเว็บไซตเกี่ยวกับความเสี่ยงดานอืน่ ๆ (เชน ไฟไหม แผนดินไหว
อุบัติเหตุจากการใชลิฟท เปนตน) และอธิบายมาตรการปองกันและการรับมือกับความเสีย่ งนั้น
เพื่อเปนการแนะนําใหประชาชนไดประเมินความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดกับตนเองและมีวธิ ีการจัดการกับ
ความเสีย่ งนั้นๆอยางมีประสิทธิผลมากที่สดุ
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
อาจจะมีการทดลองโดยการใชวิธีการนําเสนอหลากหลายแบบเพื่อเปรียบเทียบวาวิธใี ดทํา
ใหผูรับสารไดรับรูความเสี่ยงมากที่สุด หรือทดลองกับกลุมตัวอยางหลายประเภท เชนกลุมที่มี
ความเสีย่ งสูงกับกลุมที่มีความเสี่ยงต่ํา
นอกจากนี้อาจจะมุงประเด็นไปที่การรับรูความเสีย่ งดานอื่นๆ หรือมีการวิเคราะหวิธกี าร
นําเสนอของสือ่ อื่น เนื่องจากมีความเสีย่ งอีกมากมายที่ประชาชนยังขาดความรูใ นการจัดการกับ
ความเสีย่ ง ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนมีความสามารถในการจัดการและกอใหเกิดความเสียหายตอ
ตนเองและทรัพยสนิ นอยที่สดุ เมื่อตองเผชิญกับความเสีย่ ง
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ตารางลงรหัส 1 เนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอ
เว็บไซต.........................................................................................................................
วันที่....................................................... เวลา..............................................................
เนื้อหา
ความหมายโลกรอน
สาเหตุของปญหา
ผลกระทบใน
ตางประเทศ
ผลกระทบในประเทศ
วิธีปองกัน/แกไข
ประเมินเหตุการณ
คาดเดาอนาคต
โครงการ
องคกรที่ชวยเหลือ/
เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เว็บลิงค
ที่มา
อื่นๆ

มี

ไมมี

รูปแบบการนําเสนอ
ขาว
กระดานสนทนา
บทความ

มี

ไมมี

ปริมาณ

ทันสมัย

รายละเอียด

ถูกตอง

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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ตารางลงรหัส 2 การประเมินความเสีย่ ง
เว็บไซต.........................................................................................................................
วันที่....................................................... เวลา..............................................................
การระบุ
อันตราย
1.
2.
3.
การแสดง
ลักษณะ
อันตราย
1.
2.
3.
การประเมิน
การไดรับ
สัมผัส
1.
2.
3.
การแสดง
ลักษณะ
ความเสี่ยง
1.
2.
3.

สิ่งที่อาจเกิดขึ้น

สถานที่เกิด

ลักษณะการเกิด

หมายเหตุ

ประเมินเชิงคุณภาพ ประเมินเชิงปริมาณ
ถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น ถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น

ขอความตัวอยาง

หมายเหตุ

ขอมูลที่เกี่ยวของกับ
อันตราย

ระดับความรุนแรง

หมายเหตุ

กลุมประชากร
เปาหมาย

ประมาณโอกาสที่จะ
ประมาณความ
ความไมแนนอนอื่นๆ
เกิดความเสี่ยง
รุนแรงที่จะเกิดความ
ที่อาจเกิดขึ้น
เสี่ยง

หมายเหตุ
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ตารางลงรหัส 3 มาตรการปองกันความเสี่ยง
เว็บไซต.................................................................................................................................
วันที่....................................................... เวลา.......................................................................
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผลกระทบที่เผชิญอยู

หมายเหตุ
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ตารางลงรหัส 4 มาตรการปองกันความเสี่ยง
เว็บไซต.................................................................................................................................
วันที่....................................................... เวลา.......................................................................
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

วิธีการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

โครงการ/ มาตรการที่จะจัดการ

หมายเหตุ
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ตารางลงรหัส 5 กลยุทธในการสื่อสารความเสี่ยงของเว็บไซตโลกรอน
เว็บไซต.................................................................................................................................
วันที่....................................................... เวลา......................................................................
ภาษา
กลยุทธใน
การสื่อสาร/
การโนมนาว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ลักษณะการโนมนาว
(ชักจูง/ ทําใหกลัว/ ตําหนิ)

ตัวอยางขอความ

หมายเหตุ

รายละเอียด

หมายเหตุ

รูปภาพ
รูปภาพ
ภาพวาด
ภาพจริง
ภาพเคลื่อนไหว
แผนภูมิ
กราฟ
ตาราง

จํานวน

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม
การนําเสนอเรือ่ งภาวะโลกรอนในเว็บไซตภาษาไทยและการการรับรูความเสี่ยงของผูรับสาร
(งานวิจัยของสาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย )
โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทานมากที่สุด
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ ( ) หญิง
( ) ชาย
2. อายุ .......... ป
3. เรียน ( ) สายวิทย -คณิต
( ) สายอังกฤษ –คณิต
4. เกรดเฉลี่ย.......................
5. ทานสนใจเรื่องสิ่งแวดลอมมากนอยเพียงใด
( ) มากที่สุด
( ) มาก
( ) ปานกลาง
( ) นอย
( ) นอยที่สุด
ตอนที่ 2 การเปดรับขอมูลเรื่องภาวะโลกรอนผานสื่อมวลชน
6. ทานรูจักภาวะโลกรอนจากสื่อใดตอไปนี้มากที่สุด (โปรดเรียงลําดับ 1, 2, 3)
....... หนังสือพิมพรายวัน
....... โทรทัศน
....... วิทยุ
....... อินเทอรเน็ต
....... นิตยสาร
....... สื่อสิ่งพิมพอื่นๆ เชน พ็อกเก็ตบุค ปายโฆษณา แผนพับ เอกสารแจก
....... ไดยินไดฟงคนบอกเลาตอๆ กันมา
7. ทานสนใจติดตามขาวสารเกี่ยวกับภาวะโลกรอนจากสื่อมวลชนมากนอยเพียงใด
( ) มากที่สุด
( ) มาก
( ) ปานกลาง
( ) นอย
( ) นอยที่สุด
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8. ทานสนใจขอมูลเกี่ยวกับภาวะโลกรอนที่ปรากฏทางสื่อตางๆในประเด็นใดบาง (โปรดเรียงลําดับ1, 2, 3)
....... ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาวะโลกรอน
....... ผลกระทบของภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นแลว
....... การคาดเดา/ทํานายผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
....... วิธีการปองกันและแกไขภาวะโลกรอน
....... โครงการที่หนวยงานตางๆจัดขึ้น
....... สินคาและผลิตภัณฑที่ชวยลดภาวะโลกรอน
....... หนังสือ/บทความ/สิ่งพิมพที่ใหความรูเรื่องโลกรอน
9. ทานตองการอานเนื้อหาในเรื่องเหลานี้มากนอยเพียงใดเมื่อเปดรับจากสื่อตางๆ?
เรื่อง
ผลกระทบจากภาวะโลกรอน
การคาดคะเนถึงอนาคต
สาเหตุของโลกรอน
นิยามของภาวะโลกรอน
โครงการเกี่ยวกับโลกรอน
วิธีการปองกันปญหาโลกรอน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

10. ทานมีความตองการเปดรับเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะโลกรอนมากนอยเพียงใด?
เรื่อง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
การละลายของธารน้ําแข็งทั่วโลก
อุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ปญหาคลื่นความรอนสูง
การสูญพันธุของหมีขาว
ความรุนแรงและความถี่ของพายุ
โรคติดตอในเขตรอนเพิ่มมากขึ้น
การฟอกสีของปะการังบริเวณอาว
ไทยและอันดามัน
ผลกระทบตอเศรษฐกิจบริเวณชายฝง
ปญหาชายฝงถูกกัดเซาะ
ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น

นอยที่สุด

นอยที่สุด
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11. กรุงเทพมีความเสี่ยงตอความเสียหายจากเหตุการณน้ําลนตลิ่งและ
อุทกภัยที่จะกอความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภค ที่อยูอาศัยของคน
จํานวนมาก รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะตามมา
12. ภาคใตของประเทศไทยซึ่งเคยมีพายุไตฝุนพัดผาน จะเกิดพายุ
จํานวนมากขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้น อีกทั้งทําใหเสี่ยงตออุทกภัยแบบ
ฉับพลันดวย
13. ในเอเชียยังมีโอกาสรอยละ 66-90 ที่อาจจะเกิดฝนกระหน่ําและ
มรสุมอยางแรงรวมทั้งเกิดความแหงแลงในฤดูรอนที่ยาวนาน
14. โรคติดตอในเขตรอนมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้น และจะคราชีวิตผูคน
เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ ไขมาลาเรีย
15. ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นทําใหพืชและสัตวทะเลบางชนิดสูญพันธุ
รวมถึงเกิดปรากฏการณปะการังฟอกสีทั้งอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน

โอกาสที่คุณคิด
วาจะเกิดขึ้น

ความเกี่ยวของ
กับตัวคุณ

5
4

2
1
ความเกี่ยวของกับ
คุณ

เรื่อง

4
2

โอกาสที่คุณคิดวาจะ
เกิดขึ้น

น้ําแข็งขั้วโลกกําลังละลายอยางรวดเร็ว
สัตวหลายชนิดยายถิ่นอยางสับสน

ระดับความ
รุนแรงของ

เรื่อง

ระดับความรุนแรง
ของปญหา

ตอนที่ 3 การรับรูความเสี่ยงจากการเปดรับสื่อ
คําสั่ง ใสตัวเลข 1, 2, 3, 4, 5 ในชองระดับความรุนแรงของปญหา โอกาสที่คุณคิดวาจะเกิดขึ้น ความ
เกี่ยวของกับตัวคุณ
1 หมายถึง นอยที่สุด
2 หมายถึง นอย
3 หมายถึง ปานกลาง
4 หมายถึง มาก
5 หมายถึง มากที่สุด
ตัวอยาง

16. นักวิทยาศาสตรคาดการณวาระดับน้ําทะเลสูงขึ้นอีกถึง 90
เซนติเมตร ในอีก 100 ปขางหนา ซึ่งจะทําใหประเทศไทยไดรับผลกระทบ
ทั้งทางดานกายภาพและชีวภาพตางๆหลายประการ
17. ขอมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงระบุวา ประเทศไทยมี
23 จังหวัด 136 อําเภอ ที่มีพื้นที่ติดชายทะเล และเกิดปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน 5 จังหวัด คือ
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และกทม. มีการ
กัดเซาะชายฝงอยางรุนแรงทําใหพื้นที่อาศัยหายไปมากกวา 20 ม.ตอป
18. การเกิดพายุหมุนที่มีความถี่มากขึ้น และมีความรุนแรงมากขึ้น
สาเหตุอาจอธิบายไดในแงพลังงาน กลาวคือ เมื่อมหาสมุทรมีอุณหภูมิ
สูงขึ้น พลังงานที่พายุไดรับมากขึ้นไปดวย สงผลใหพายุมีความรุนแรงขึ้น
19. การละลายของน้ําแข็งทั่วโลก ทั้งที่เปนธารน้ําแข็ง (glaciers) แหลง
น้ําแข็งบริเวณขัว้ โลก และในกรีนแลนดซึ่งจัดวาเปนแหลงน้ําแข็งที่ใหญ
ที่สุดในโลก น้ําแข็งที่ละลายนี้จะไปเพิ่มปริมาณน้ําในมหาสมุทร สงผล
ใหเมืองสําคัญ ๆ ที่อยูริมมหาสมุทรตกอยูใตระดับน้ําทะเลทันที
20. องคการวิจัยวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมเครือจักรภพ อันเปน
หนวยงานวิจัยหลักของประเทศออสเตรเลีย กลาววาโลกอาจจะรอนขึ้น
อีก 4 °C ในราวป พ.ศ.2573
21. แนวโนมของผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจากภัยธรรมชาติ อาจ
นําไปสูการขาดแคลนอาหาร และความอดอยากทําใหเกิดภาวะขาด
สารอาหาร
22. หนังสือพิมพ The New York Times ไดรายงานการคาดการณวา
ประชากรหมีขั้วโลกจะหายไปถึง 2 ใน 3 ภายในป 2050
23. ในอนาคตประชากร 500 ลานคนที่อาศัยอยูในเขตทะเลทรายทั่วโลก
จะอยูไมไดอีกตอไป เพราะอุณหภูมิสูงขึ้นและน้ําถูกใชจนหมดหรือเค็ม
จนดื่มไมได
24. London School of Hygiene and Tropical Medicine วิทยาลัย
ศึกษาดานสุขอนามัยและเวชศาสตรเขตรอนของอังกฤษ แถลงวา ในแต
ละปประชาชนราว 160,000 คนเสียชีวิตเพราะไดรับผลกระทบจากภาวะ
โลกรอน ตั้งแตโรคมาลาเรีย ไปจนถึงการขาดแคลนสุขอนามัยที่ดี และ
ตัวเลขผูเสียชีวิตนี้อาจเพิ่มขึ้นเกือบสองเทาตัวในอีก 17 ปขางหนา

ความเกี่ยวของ
กับคุณ

โอกาสที่คุณคิด
วาจะเกิดขึ้น

เรื่อง

ระดับความ
รุนแรงของปญหา
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25. ขอความใดที่ทําใหคุณรูสึกเห็นความสําคัญของปญหาโลกรอน โปรดเรียงลําดับ 1, 2, 3
....... น้ําทะเลมีระดับสูงขึ้น จนทวมพื้นที่ชุมชนขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการบางสวนแลว และมีแนวโนมจะ
ทวมสูงขึ้นอีก
....... น้ําทะเลทวมชุมชนขุนสมุทรจีนจนทําใหแผนดินหายไปหลายหมื่นไร เสาไฟฟาจํานวนมากตองอยูกลาง
ทะเล
....... ผลกระทบของระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น หาทางปองกันไดยาก แมกระทั่งกรุงเทพมหานครก็ไดรับผลกระทบ
เชนกัน
26. ขอความใดที่ทําใหคุณรูสึกเห็นความสําคัญของปญหาโลกรอน โปรดเรียงลําดับ 1, 2, 3
....... ภาคใตของประเทศไทยซึ่งเคยมีพายุไตฝุนพัดผานจะเกิดพายุมากขึ้น และจะทวีความรุนแรงขึ้น
....... กรมอุตุนิยมวิทยาไมสามารถหยุดยั้งความรุนแรงของพายุได เพียงแคทํานายทิศทางและความรุนแรงที่อาจ
เกิดขึ้นเทานั้น
....... ในเอเชียมีโอกาสรอยละ 60-90 ที่จะเกิดฝนกระหน่ําและมรสุมแรงขึ้น รวมถึงความแหงแลงในฤดูรอนที่
ยาวนาน
27. ขอความใดที่ทําใหคุณรูสึกเห็นความสําคัญของปญหาโลกรอน โปรดเรียงลําดับ 1, 2, 3
....... นักวิทยาศาสตรกวา 50 คนที่เชี่ยวชาญดานปะการัง ไดออกมาเรียกรองใหสังคมและรัฐบาลประเทศตางๆ
ลดการปลอยคารบอนไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศ เนื่องจากปรากฏการณโลกรอนอาจทําลายแนวปะการัง
ถึงจุดที่ไมสามารถแกไขได
....... นักวิทยาศาสตรทํานายวาผลจากทะเลกรดจะทําใหปะการังเหลือเพียง 5% ของพื้นที่ที่มีอยูในปจจุบัน
....... นักวิชาการทางทะเลตะลึงปะการังออนที่เกาะลันตา-เกาะหาใหญ-เกาะรอก-เกาะตะรุเตา ตายเปนแนวยาว
กวา 200กม.
28. ขอความใดที่ทําใหคุณรูสึกเห็นความสําคัญของปญหาโลกรอน โปรดเรียงลําดับ 1, 2, 3
....... ในอนาคตประชากร 500 ลานคนที่อาศัยอยูในเขตทะเลทรายทั่วโลกจะอยูไมไดอีกตอไป เพราะอุณหภูมิ
สูงขึ้นและน้ําถูกใชจนหมดหรือเค็มจนดื่มไมได
....... ทะเลทรายที่มีอยู 12 แหงทั่วโลก กําลังเผชิญปญหาใหญ ไมใชเรื่องการขยายตัว แตเปนความแหงแลง
เนื่องจากโลกรอนซึ่งยากที่จะรับมือได
....... ระบบนิเวศวิทยาและสัตวปาในทะเลทรายจะสูญหายไปภายใน 50 ปขางหนา

161
ตอนที่ 4 ผลการรับรูและการพึ่งพาสื่อตางๆ
คําสั่ง ใสเครื่องหมาย / ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ขั้นตอนการตัดสินใจ
29. เมื่อทานเปดรับขอมูลจากสื่อแลวทานเชื่อวามี
การคุกคามจากปญหาโลกรอนจริง
30. ทานคิดวามีความจําเปนที่จะตองทําบางสิ่งเพื่อ
ปองกันภาวะโลกรอน
31. ทานคนหาวาจะสามารถปองกันปญหาโลกรอน
ไดอยางไรบาง
32. ทานจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดเพื่อจะปองกันปญหาโลก
รอน
33. ทานจะลงมือปฏิบัติทันทีเมื่อทราบวิธีปองกัน
34. ทานตองการขอมูลเพิ่มเติมจากความรูเดิมที่มีอยู
35. ทานจะวางแผนวาจะหาขอมูลจากที่ใดและหา
อยางไร
36. ทานจะลงมือหาขอมูลที่คิดวาจําเปนตอทาน

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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ทานคิดวาจะมีแนวโนมในการปฏิบัติตามวิธีการลดโลกรอนไดมากนอยเพียงใด?
ปาน
วิธีการลดปญหาโลกรอน
มากที่สุด มาก
กลาง
37. ทานปดเครื่องใชไฟฟาเมื่อไมจําเปน
38. ทานไมนําอาหารรอนเขาตูเย็น
39. ทานใชผลิตภัณฑที่รักษาสิ่งแวดลอม
40. ทานอาบน้ํารอน (จากเครื่องทําน้ําอุน) ใหนอยลง
41. ทานลดขยะลดหีบหอที่ไมจําเปน
42. ทานปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในหองให
พอเหมาะ
43. ทานปลูกตนไมในบริเวณบานของทาน
44. ทานใชน้ําอยางประหยัด
45. ทานใชกระดาษรีไซเคิล
46. ทานบอกตอเรื่องโลกรอนหรือชักชวนใหคนอื่น
รวมหยุดโลกรอน
47. ทานรวมกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม

นอย

ทานเห็นดวยกับขอความตอไปนี้มากนอยเพียงใด? (สําหรับกลุมตัวอยางที่อานเว็บไซต)
การนําเสนอเรื่องภาวะโลกรอนผานเว็บไซต มากที่สุด
มาก
ปานกลาง นอย
48. เนื้อหาที่นําเสนอมีประโยชน
49. เนื้อหามีความทันสมัย
50. งายตอการอานและทําความเขาใจ
51. ภาพประกอบทําใหเขาใจเนื้อหามากขึ้น
52. เนื้อหามีความถูกตองชัดเจน
53. ประเด็นที่นําเสนอมีความนาสนใจ
54. รูปแบบเว็บไซตดึงดูดใหอาน
55. เนื้อหาครบถวน

นอย
ที่สุด

นอยที่สุด

56. ทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาเรื่องภาวะโลกรอนทางสื่อตางๆรวมทั้งเว็บไซตอยางไร
บาง
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
☺ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่กรุณาตอบแบบสอบถาม☺
ผูวิจัย นางสาวเจนติมา เกษมวิชญ

ภาคผนวก ค
ตัวอยางหนาเว็บไซต www.whyworldhot.com
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ตัวอยางหนาเว็บไซต www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/91648/91666
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ตัวอยางหนาเว็บไซต www.biotec.or.th/biotechnology-th/newsdetail.asp?id=2150
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ตัวอยางหนาเว็บไซต www.ldd.go.th/web_irw/knowledge/globalwarming2.htm
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ตัวอยางหนาเว็บไซต www.stou.ac.th/study/sumrit/9-50(500)/page2-9-50(500).html
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ตัวอยางหนาเว็บไซต www.thaigoodview.com/library/teachershow/
lopburi/usa_s/global_warming/sec01p01.html

169
ตัวอยางหนาเว็บไซต www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=84612

170
ตัวอยางหนาเว็บไซต www.world-hot.th.gs/

171
ตัวอยางหนาเว็บไซต www.nst.or.th/article/article143/article48405.html

172
ตัวอยางหนาเว็บไซต www.dek-d.com/board/view.php?id=867361

173
ตัวอยางหนาเว็บไซต
www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=121&post_id=15610

174
ตัวอยางหนาเว็บไซต
www.localtalk2004.com/V2005/detail.php?file=1&code=c2_20122006_01

175
ตัวอยางหนาเว็บไซต www.panyathai.or.th/wiki/index.php
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ตัวอยางหนาเว็บไซต www.bangchak.co/coolEarth/index.htm/
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวเจนติมา เกษมวิชญ เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2527 ที่จังหวัดตรัง สําเร็จ
การศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับสอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปพ.ศ.2548
และเขาศึกษาตอในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในปพ.ศ.2549

