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ภายใต้สถานการณ์ทางการเมือง ที่ได้ประทุจนกระทัง่ ทวีความรุ นแรงยิง่ ขึ้นเรื่ อยๆ ยากต่อ
การประเมินคาดการณ์อนาคต จนไม่อาจคาดเดาว่าเรื่ องดังกล่าวจะจบลงในรู ปแบบใด
สิ่ งที่เกิดขึ้นตามมา ก็คือ ผลกระทบการองค์กรทุกรู ปแบบ ไม่วา่ องค์กรรู ปแบบใด ภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรขนาดเล็ก-ใหญ่ จนถึงผูป้ ระกอบการรายย่อย หลายหลายประเภทธุ รกิจ
นับตั้งแต่ระบบสาธารณูปโภค สถาบันการเงิน ห้างสรรพสิ นค้า อสังหาริ มทรัพย์ สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค ธุ รกิจสื่ อ สถานศึกษา โรงแรม อาหาร ธุ รกิจบริ การ กิจการขนาดย่อม ไม่เว้นแม้แต่
หน่วยงานผูก้ ากับนโยบายของประเทศ และหน่วยงานความมัน่ คง ที่ตอ้ งเผชิญโดยตรง
ตลอดระยะเวลา ในรอบ 1 เดือนที่ผา่ นมา มีผตู ้ ิดต่อผูเ้ ขียนมากมาย เพื่อแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น ทั้งที่พบกันเป็ นการส่ วนตัว / e – mail / และในวงสนทนาทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ ด้วยนานาปั ญหา ตั้งแต่การตั้งในระยะแรกที่ตอ้ งเตรี ยมรับกับเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิด
จนกระทัง่ มีความรุ นแรงเกิดขึ้น ประเด็นจังอยูท่ ี่ การแก้ไขปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
การวางแผนการกอบกูภ้ าพลักษณ์ ชื่อเสี ยง ธุ รกิจ การสื่ อสาร ชี้แจงทาความเข้าใจกับทุกภาคส่ วนที่
เกี่ยวกับองค์กรตั้งแต่ นักลงทุน ผูถ้ ื อหุ น้ ลูกค้า ผูเ้ ช่า สมาชิก ชุมชน สื่ อมวลชน การชี้แจงขอ
แนวทางจากภาครัฐ สถาบันการเงินองค์กรวิชาชีพต่างๆ มากมาย รวมถึงการวางแผนรับมือหากเกิด
การก่อวินาศกรรม หรื อความเสี ยหายขั้นร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น และการปรับแผนกลยุทธทางธุ รกิจใน
ระยะยาว
การกาหนดแนวทางการสาหรับแก้ไข รับมือ กาหนดวิธีการจัดการองค์กรในยามเมื่อต้อง
เผชิญสถานการณ์ความไม่สงบ ในประเทศ จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญสาหรับวันนี้และอนาคต
เกาะติดสถานการณ์ ข้อมูลข่ าวสารอย่ างใกล้ ชิด
การติดตามสถานการณ์ท้ งั ที่ผา่ นสื่ อสารมวลชน หรื อจากแหล่งข้อมูล ข่าวกรองต่างๆ ต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด สารวจความเกี่ยวพันต่อเหตุการณ์ ทั้งด้านการข่าวที่ปรากฏ การเข้า
ไปเกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ การติดตามความเคลื่อนไหวของผูช่ ุมนุมแต่ละฝ่ าย การตัดสิ นใจของ
ภาครัฐ มาตรการที่เกี่ยวข้อง ผลที่เกิดขึ้น การายงาน มุ มมองจากบุคคลสาคัญ การนาเสนอผ่านสื่ อที่

หลากหลายเพื่อนามาสรุ ป วิเคราะห์ ทัศนคติ การคาดการณ์ การกาหนดรู ปแบบ แนวทางการแก้ไข
ทั้งแบบทันทีและแบบค่อยเป็ นค่อยไป
การประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์
สิ่ งที่จาเป็ นต้องดาเนินการต่อไปก็คือ การจาแนกผลกระทบ การจาแนกจากผลกระทบ
ออก เป็ นสองกลุ่ม ก็คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤต ที่เกิดขึ้นภายนอกและภายในองค์กร
ประเมินระดับผลกระทบขององค์กร ว่ามีประกอบด้วยอะไรบ้าง สิ่ งแวดล้อม สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปฎิบตั ิงาน ผลกระทบต่อการใช้ชีวติ ของผูค้ นในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
พฤติกรรมของลูกค้า มาตรการของภาครัฐ การตอบรับ ความเห็น การตัดสิ นใจ เหล่านี้ลว้ นเป็ น
ปัจจัยภายนอก
ขณะที่ผลกระทบภายใน ทั้งความสามารถในการสร้างรายได้และการทากาไร ต้นทุนใน
ส่ วนต่างๆ พนักงาน เครื่ องจักร อุปกรณ์ สานักงาน วิธีการผลิต วิธีการบริ การ กระบวนการ
บริ หาร การจัดการภายในองค์กรหลังเหตุการณ์น้ นั ๆ การประเมินสิ่ งกระทบ ทั้งภายนอกและ
ภายใน เริ่ มเรี ยงลาดับความสาคัญ จากมากไปหาน้อย โดยพิจารณาถึงสิ่ งที่จาเป็ น การค้นหาสิ่ งที่
เป็ นภาระ หรื อสาเหตุอุปสรรค ต่อการเติบโตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
แผนรับมือและจัดการองค์ กรในสถานการณ์ความไม่ สงบ
จากการใช้ความรุ นแรงในหลากรู ปแบบ หลังจากที่แต่ละองค์กรได้ประเมินความเสี่ งที่
เกิดขึ้น หรื อเมื่อเผชิญกับผลกระทบไม่วา่ จะเป็ น การไม่สามารถดาเนินการตามปกติ พนักงานเข้า
ทางานไม่ได้ ลูกค้าไม่สะดวก ที่จะไปทาธุ รกรรม การเกิดจารกรรม การถูกยึดพื้นที่ รวมถึงความ
เสี ยหายทั้งกับธุ รกิจ ข้อมูล ทรัพย์สิน และพนักงาน การแต่ละองค์กรมีความพร้อม การเตรี ยมแผน
รับมือกับวิกฤติ
การเตรียมความพร้ อมด้ านบริหาร ผูบ้ ริ หารและพนักงานระดับหัวหน้างานได้ผา่ นการ
อบรมเพื่อรับมือกับวิกฤตมาแล้ว ทาให้ไม่ตระหนก ถือว่ามีความได้เปรี ยบ สามารถหาแนวทาง
ตัดสิ นใจ กาหนดทางเลือกที่เหมาะสม หรื อการมีที่ปรึ กษาที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งที่เป็ นการทัว่ ไป
หรื อที่เป็ นรู ปแบบเฉพาะ เช่นหน่วยงานด้านพลังงาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่ ง
โรงพยาบาล สถาบันการเงิน ด้านเศรษฐกิจการเงิน อาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป รวมถึงการรับมือ
กับการถูกเชื่อมโยงกับเรื่ องราวที่เกิดขึ้นทั้งบุคคลหรื อเหตุการณ์
การเตรียมความพร้ อมด้ านแผนงาน มีการจัดทาแผนไว้ล่วงหน้า การซักซ้อมบทบาท
หน้าที่ แม้วา่ อาจจะไม่ตรงทั้งหมดเสี ยทีเดียว แต่เหล่านี้คือการรับมือทั้งสิ้ น มีการจัดทาคู่มือ บอก

บทบาทหน้าที่ เครื อข่าย วิธีการแก้ไข รับมือตามภาวะนั้นๆ การจัดทาแผนที่มีทางเลือกหลาย
แนวทาง การวางกลยุทธ์
การเตรียมความพร้ อมด้ านเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ การตระเตรี ยมอุปกรณ์ ทั้งด้าน
สานักงาน ด้านสนับสนุนระบบงาน คอมพิวเตอร์ การใช้ขอ้ มูลสารอง การกาหนดพื้นที่ทดแทน
การจัดทาป้ าย การวางมาตรการและจัดอัตรากาลังรักษาความปลอดภัย จนถึงระบบไฟฟ้ าสารอง
การเตรี ยมพื้นที่สาหรับรับเหตุการณ์ เช่น ปฐมพยาบาล การกาหนดศูนย์บญั ชาการ เบอร์ ติ ดต่อ
กล้องวงจรปิ ด การรักษาพื้นที่สาคัญ ทรัพย์สินมีค่า บุคคลสาคัญ อุปกรณ์สนับสนุนที่จาเป็ น
การเตรียมความพร้ อมด้ านระบบงาน การวางระบบการทางานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
ขั้นตอนการทางาน ผูต้ ดั สิ นใจ ระบบการอนุมตั ิ ผูท้ ี่จะเป็ นผูค้ วบคุมระบบงาน หัวหน้า ในแต่ละส่ วน
งานในยามที่ตอ้ งการความรวดเร็ ว แม่นยา สามารถรับผิดชอบได้
การเตรียมความพร้ อมด้ านพนักงาน การจัดกระบวนการด้านการทางานของบุคลากร
การเตรี ยมบุคลทดแทนสาหรับผูท้ ี่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานในระยะนั้น
การเตรียมความพร้ อมด้ านการสื่ อสารและสื่ อความ การให้ขอ้ มูลทั้งภายนอกและภายใน
เป็ นสิ่ งที่สาคัญมากโดยเพื่อให้เกิดความสู ญเสี ยทั้งธุ รกิจ และชื่อเสี ยงภาพลักษณ์นอ้ ยที่สุด การ
สื่ อสารที่เป็ นทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ การให้ขอ้ มูลที่ชดั เจน ตรงกลุ่ม
การเตรียมความพร้ อมด้ านปฏิบัติการ เมื่อเกิดเหตุองค์กรการทาความเข้าใจ ในทุกภาค
ส่ วนให้สามารถทางานได้อย่างไม่สะดุด การซักซ้อม เพื่อความพร้อม
การแก้ ไข และการกอบกู้สถานการณ์ โดยใช้หลักของการคลี่คลายให้เข้าสู่ สภาวะปกติให้
เร็ วที่สุด การดารงชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ และธุ รกิจ หากได้รับผลผลกระทบต้องได้รับการฟื้ นฟูให้
กลับมาอย่างรวดเร็ ว ทั้ง การฟื้ นฟูจิตใจ การคลี่คลาย การสื่ อสารประชาสัมพันธ์ การแก้ไขตามผล
กระทบที่ได้รับ
กระบวนการการแก้ไขปัญหาทีจ่ ริงจังและจริงใจ
เมื่อองค์กรต้องเผชิญอยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่สงบ สุ่ มเสี ยงกับปั ญหาหรื อวิกฤตขึ้น เสี่ ยง
ต่อความรุ นแรงและความสู ญเสี ย จะต้องใช้กระบวนการการแก้ไขปั ญหาที่จริ งจังและจริ งใจเพื่อ
คลี่คลายสถานการณ์ให้ดีข้ ึน ด้วยการวิเคราะห์และประเมิน
วิเคราะห์ องค์ ประกอบ / ผลกระทบ สาเหตุ / พัฒนาการของสถานการณ์ ต้นตอของวิกฤต ลาดับ
เป็ นขั้นตอน

คลีค่ ลายและความเสี ยหายทีเ่ กิดขึน้ ประเมินกระทบว่าอะไรบ้าง ทั้งในปั จจุบนั อนาคต ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร กาหนดแนวทางแก้ไขที่รอบด้าน โดยเลือกดาเนินจากความเสี ยหารที่รุนแรง
และเร่ งด่วนก่อน จากหนักไปหาเบา
มีแนวทางแก้ไขในระยะสั้ นและระยะยาว
เหตุการณ์หรื อภาวะดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้า การแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะต้องดาเนินไปพร้อมกับการกาหนดแนวทางจัดการใน
ระยะยาว ทั้งในด้านการประกอบการ การดาเนินธุ รกิจ ภาพลักษณ์ เพื่อชดเชย รองรับหรื อทดแทน
สิ่ งที่สูญเสี ยให้กลับมามัน่ คงกว่าเดิม
อย่ างไรก็ตาม เชื่ อว่ าคนไทยทุกคนคงไม่ อยากเห็นความสู ญเสี ย หากเกิดความสงบ
เรียบร้ อยของประเทศเร็วเท่าใด แผนและการรับมือกับเรื่องเหล่านีก้ จ็ ะคลีค่ ลาย แต่ กน็ ับเป็ น
สิ่ งจาเป็ น ทีแ่ ต่ ละองค์ กรต้ องยืนอยู่บนแนวทางทีไ่ ม่ ประมาทและมีความพร้ อมอยู่เสมอ ในส่ วที่
เสี ยหายก็เป็ นประสบการณ์ทตี่ ้ องเพิม่ ความระมัดระวังมากยิง่ ขึน้ เพราะไม่ มีใครทราบว่าเราอาจ
ต้ องเผชิญวิกฤติอะไรบ้ างอีก ในอนาคต
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