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                       ภายใตส้ถานการณ์ทางการเมือง ท่ีไดป้ระทุจนกระทัง่ทวคีวามรุนแรงยิง่ข้ึนเร่ือยๆ ยากต่อ

การประเมินคาดการณ์อนาคต จนไม่อาจคาดเดาวา่เร่ืองดงักล่าวจะจบลงในรูปแบบใด 
        ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมา ก็คือ ผลกระทบการองคก์รทุกรูปแบบ ไม่วา่องคก์รรูปแบบใด ภาครัฐ 

ภาคเอกชน องคก์รขนาดเล็ก-ใหญ่ จนถึงผูป้ระกอบการรายยอ่ย  หลายหลายประเภทธุรกิจ 
นบัตั้งแต่ระบบสาธารณูปโภค สถาบนัการเงิน  หา้งสรรพสินคา้ อสังหาริมทรัพย ์สินคา้อุปโภค
บริโภค  ธุรกิจส่ือ สถานศึกษา  โรงแรม อาหาร ธุรกิจบริการ กิจการขนาดยอ่ม    ไม่เวน้แมแ้ต่
หน่วยงานผูก้  ากบันโยบายของประเทศ และหน่วยงานความมัน่คง ท่ีตอ้งเผชิญโดยตรง  

        ตลอดระยะเวลา ในรอบ 1 เดือนท่ีผา่นมา มีผูติ้ดต่อผูเ้ขียนมากมาย เพื่อแลกเปล่ียน ความ
คิดเห็น ทั้งท่ีพบกนัเป็นการส่วนตวั /  e – mail  / และในวงสนทนาทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ดว้ยนานาปัญหา ตั้งแต่การตั้งในระยะแรกท่ีตอ้งเตรียมรับกบัเหตุการณ์ท่ีก าลงัจะเกิด   
จนกระทัง่มีความรุนแรงเกิดข้ึน ประเด็นจงัอยูท่ี่ การแกไ้ขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้  
การวางแผนการกอบกูภ้าพลกัษณ์ ช่ือเสียง ธุรกิจ  การส่ือสาร ช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวกบัองคก์รตั้งแต่ นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ ผูเ้ช่า สมาชิก ชุมชน ส่ือมวลชน การช้ีแจงขอ
แนวทางจากภาครัฐ สถาบนัการเงินองคก์รวชิาชีพต่างๆ มากมาย รวมถึงการวางแผนรับมือหากเกิด
การก่อวนิาศกรรม หรือความเสียหายขั้นร้ายแรงท่ีอาจเกิดข้ึน และการปรับแผนกลยทุธทางธุรกิจใน
ระยะยาว 
               การก าหนดแนวทางการส าหรับแกไ้ข รับมือ ก าหนดวธีิการจดัการองคก์รในยามเม่ือตอ้ง
เผชิญสถานการณ์ความไม่สงบ ในประเทศ  จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับวนัน้ีและอนาคต 
 
เกาะติดสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด 
                 การติดตามสถานการณ์ทั้งท่ีผา่นส่ือสารมวลชน หรือจากแหล่งขอ้มูล ข่าวกรองต่างๆ ต่อ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งใกลชิ้ด ส ารวจความเก่ียวพนัต่อเหตุการณ์ ทั้งดา้นการข่าวท่ีปรากฏ การเขา้
ไปเก่ียวขอ้งต่อเหตุการณ์ การติดตามความเคล่ือนไหวของผูชุ่มนุมแต่ละฝ่าย การตดัสินใจของ
ภาครัฐ มาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง ผลท่ีเกิดข้ึน การายงาน มุมมองจากบุคคลส าคญั การน าเสนอผา่นส่ือท่ี



หลากหลายเพื่อน ามาสรุป วเิคราะห์ ทศันคติ การคาดการณ์ การก าหนดรูปแบบ แนวทางการแกไ้ข 
ทั้งแบบทนัทีและแบบค่อยเป็นค่อยไป 
 
การประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ 
 
               ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งด าเนินการต่อไปก็คือ การจ าแนกผลกระทบ  การจ าแนกจากผลกระทบ  
ออก เป็นสองกลุ่ม ก็คือ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากวกิฤต ท่ีเกิดข้ึนภายนอกและภายในองคก์ร   
              ประเมินระดบัผลกระทบขององคก์ร วา่มีประกอบดว้ยอะไรบา้ง  ส่ิงแวดลอ้ม สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง การปฎิบติังาน ผลกระทบต่อการใชชี้วติของผูค้นในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  
พฤติกรรมของลูกคา้  มาตรการของภาครัฐ การตอบรับ ความเห็น การตดัสินใจ  เหล่าน้ีลว้นเป็น
ปัจจยัภายนอก 
              ขณะท่ีผลกระทบภายใน ทั้งความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละการท าก าไร  ตน้ทุนใน
ส่วนต่างๆ  พนกังาน เคร่ืองจกัร อุปกรณ์  ส านกังาน วธีิการผลิต วธีิการบริการ  กระบวนการ
บริหาร การจดัการภายในองคก์รหลงัเหตุการณ์นั้นๆ   การประเมินส่ิงกระทบ ทั้งภายนอกและ
ภายใน  เร่ิมเรียงล าดบัความส าคญั จากมากไปหานอ้ย โดยพิจารณาถึงส่ิงท่ีจ  าเป็น การคน้หาส่ิงท่ี
เป็นภาระ หรือสาเหตุอุปสรรค ต่อการเติบโตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 
แผนรับมือและจัดการองค์กรในสถานการณ์ความไม่สงบ 
                จากการใชค้วามรุนแรงในหลากรูปแบบ  หลงัจากท่ีแต่ละองคก์รไดป้ระเมินความเส่ีงท่ี
เกิดข้ึน หรือเม่ือเผชิญกบัผลกระทบไม่วา่จะเป็น การไม่สามารถด าเนินการตามปกติ พนกังานเขา้
ท างานไม่ได ้ลูกคา้ไม่สะดวก ท่ีจะไปท าธุรกรรม การเกิดจารกรรม การถูกยดึพื้นท่ี รวมถึงความ
เสียหายทั้งกบัธุรกิจ ขอ้มูล ทรัพยสิ์น และพนกังาน การแต่ละองคก์รมีความพร้อม การเตรียมแผน
รับมือกบัวกิฤติ  
               การเตรียมความพร้อมด้านบริหาร  ผูบ้ริหารและพนกังานระดบัหวัหนา้งานไดผ้า่นการ
อบรมเพื่อรับมือกบัวกิฤตมาแลว้  ท าใหไ้ม่ตระหนก  ถือวา่มีความไดเ้ปรียบ สามารถหาแนวทาง
ตดัสินใจ ก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสม หรือการมีท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ ทั้งท่ีเป็นการทัว่ไป 
หรือท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะ เช่นหน่วยงานดา้นพลงังาน ระบบสาธารณูปโภค  ระบบขนส่ง  
โรงพยาบาล สถาบนัการเงิน  ดา้นเศรษฐกิจการเงิน อาจมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไป รวมถึงการรับมือ
กบัการถูกเช่ือมโยงกบัเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนทั้งบุคคลหรือเหตุการณ์   
               การเตรียมความพร้อมด้านแผนงาน มีการจดัท าแผนไวล่้วงหนา้ การซกัซอ้มบทบาท
หนา้ท่ี แมว้า่อาจจะไม่ตรงทั้งหมดเสียทีเดียว แต่เหล่าน้ีคือการรับมือทั้งส้ิน มีการจดัท าคู่มือ บอก



บทบาทหนา้ท่ี เครือข่าย วธีิการแกไ้ข รับมือตามภาวะนั้นๆ การจดัท าแผนท่ีมีทางเลือกหลาย
แนวทาง การวางกลยทุธ์ 
              การเตรียมความพร้อมด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถานที่  การตระเตรียมอุปกรณ์ ทั้งดา้น
ส านกังาน ดา้นสนบัสนุนระบบงาน คอมพิวเตอร์ การใชข้อ้มูลส ารอง การก าหนดพื้นท่ีทดแทน 
การจดัท าป้าย การวางมาตรการและจดัอตัราก าลงัรักษาความปลอดภยั จนถึงระบบไฟฟ้าส ารอง 
การเตรียมพื้นท่ีส าหรับรับเหตุการณ์ เช่น ปฐมพยาบาล การก าหนดศูนยบ์ญัชาการ เบอร์ติดต่อ 
กลอ้งวงจรปิด การรักษาพื้นท่ีส าคญั ทรัพยสิ์นมีค่า บุคคลส าคญั อุปกรณ์สนบัสนุนท่ีจ าเป็น 
               การเตรียมความพร้อมด้านระบบงาน  การวางระบบการท างานภายใตส้ถานการณ์ฉุกเฉิน 
ขั้นตอนการท างาน ผูต้ดัสินใจ ระบบการอนุมติั ผูท่ี้จะเป็นผูค้วบคุมระบบงาน หวัหนา้ในแต่ละส่วน
งานในยามท่ีตอ้งการความรวดเร็ว แม่นย  า สามารถรับผดิชอบได ้
               การเตรียมความพร้อมด้านพนักงาน  การจดักระบวนการดา้นการท างานของบุคลากร 
การเตรียมบุคลทดแทนส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถปฏิบติังานในระยะนั้น  
               การเตรียมความพร้อมด้านการส่ือสารและส่ือความ การใหข้อ้มูลทั้งภายนอกและภายใน
เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากโดยเพื่อใหเ้กิดความสูญเสียทั้งธุรกิจ และช่ือเสียงภาพลกัษณ์นอ้ยท่ีสุด การ
ส่ือสารท่ีเป็นทิศทางเดียวกนัอยา่งมีเอกภาพ การใหข้อ้มูลท่ีชดัเจน ตรงกลุ่ม  
               การเตรียมความพร้อมด้านปฏิบัติการ  เม่ือเกิดเหตุองคก์รการท าความเขา้ใจ ในทุกภาค
ส่วนใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งไม่สะดุด การซกัซอ้ม เพื่อความพร้อม 
               การแก้ไข และการกอบกู้สถานการณ์  โดยใชห้ลกัของการคล่ีคลายใหเ้ขา้สู่สภาวะปกติให้
เร็วท่ีสุด การด ารงช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ และธุรกิจ หากไดรั้บผลผลกระทบตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูให้
กลบัมาอยา่งรวดเร็ว ทั้ง การฟ้ืนฟูจิตใจ การคล่ีคลาย การส่ือสารประชาสัมพนัธ์  การแกไ้ขตามผล 
กระทบท่ีไดรั้บ 
                
กระบวนการการแก้ไขปัญหาทีจ่ริงจังและจริงใจ  

                เม่ือองคก์รตอ้งเผชิญอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่สงบ สุ่มเสียงกบัปัญหาหรือวกิฤตข้ึน  เส่ียง
ต่อความรุนแรงและความสูญเสีย จะตอ้งใชก้ระบวนการการแกไ้ขปัญหาท่ีจริงจงัและจริงใจเพื่อ
คล่ีคลายสถานการณ์ใหดี้ข้ึน ดว้ยการวเิคราะห์และประเมิน 

วเิคราะห์องค์ประกอบ / ผลกระทบ  สาเหตุ / พฒันาการของสถานการณ์  ตน้ตอของวกิฤต  ล าดับ
เป็นขั้นตอน 



คลีค่ลายและความเสียหายทีเ่กดิขึน้  ประเมินกระทบวา่อะไรบา้ง ทั้งในปัจจุบนั อนาคต ทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ร ก าหนดแนวทางแกไ้ขท่ีรอบดา้น โดยเลือกด าเนินจากความเสียหารท่ีรุนแรง
และเร่งด่วนก่อน จากหนกัไปหาเบา 
มีแนวทางแก้ไขในระยะส้ันและระยะยาว เหตุการณ์หรือภาวะดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหนา้ การแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะตอ้งด าเนินไปพร้อมกบัการก าหนดแนวทางจดัการใน
ระยะยาว ทั้งในดา้นการประกอบการ การด าเนินธุรกิจ ภาพลกัษณ์ เพื่อชดเชย รองรับหรือทดแทน
ส่ิงท่ีสูญเสียใหก้ลบัมามัน่คงกวา่เดิม  
           

                อย่างไรกต็าม เช่ือว่าคนไทยทุกคนคงไม่อยากเห็นความสูญเสีย หากเกดิความสงบ
เรียบร้อยของประเทศเร็วเท่าใด แผนและการรับมือกบัเร่ืองเหล่านีก้จ็ะคลีค่ลาย แต่กนั็บเป็น
ส่ิงจ าเป็น ทีแ่ต่ละองค์กรต้องยนือยู่บนแนวทางทีไ่ม่ประมาทและมีความพร้อมอยู่เสมอ ในส่วที่
เสียหายกเ็ป็นประสบการณ์ทีต้่องเพิม่ความระมัดระวงัมากยิง่ขึน้  เพราะไม่มีใครทราบว่าเราอาจ
ต้องเผชิญวกิฤติอะไรบ้างอกี ในอนาคต 
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