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คงไม่อาจปฏิเสธได้วา่ จากสถานการณ์ความรุ นแรงที่ผา่ นมา ครอบคลุมพื้นที่ท้ งั ใน
กรุ งเทพฯ และหลายจังหวัด ได้รับการนาเสนอและได้รับการติดตามจาก เฝ้ าดูอยูท่ วั่ โลกไม่เพียงแต่
ก่อให้เกิดความสู ญเสี ยที่มี ผูบ้ าดเจ็บ ล้มตาย รวมถึงความเสี ยหายทั้งทรัพย์สิน และมูลค่าทางธุ รกิจ
มหาศาล ส่ งผลเสี ยต่อเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนภาพลักษณ์ของประเทศไทยจากเดิมที่ย่าแย่ จนยาก
เกินเยียวยา
ผลกระทบโดยตรงได้แก่ ทางด้านเศรษฐกิจ ทาให้เกิดชะลอตัวทั้งภาคการส่ งออก
ท่องเที่ยว และความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน รวมไปถึงผลกระทบด้านสังคม ที่ได้กระจายไปในวง
กว้างจากความไม่เชื่อมัน่ ต่อการดาเนินการของภาครัฐ และกฎหมาย ว่าจะสามารถจะคุม้ ครองดูแล
ความสงบสุ ข และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของผูค้ นได้หรื อไม่ นับเป็ นอีก ครั้งหนึ่ง
ที่ส่งผลกระทบนั้น ได้เกิดต่อผูป้ ระกอบการภาคธุ รกิจต่างๆในแทบทุกอุตสาหกรรมก็วา่ ได้ ทั้งที่
เป็ นทางตรงและทางอ้อม หลายภาคส่ วนต่างร่ วมมือในการแก้ไข เบื้องต้น โดยให้ผทู้ ี่กระทบได้
ประทังธุ รกิจไปได้ก่อน ขณะที่ระยะยยาวต้องเร่ งให้เกิดการบริ โภค การจับจ่ายใช้สอย การ
ท่องเที่ยว และให้เกิดผลดีเกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจอื่นเป็ นลูกโซ่
ปั ญหานับจากนี้ ก็คือ การพลิกฟื้ นความเชื่อมัน่ ที่ตกต่าจนติดดิน ให้กลับมาอีกครั้ง แม้จะเป็ น
โจทย์ที่ยากยิง่ และการพลิกฟื้ นธุ รกิจของทุกฝ่ ายให้กลับมา อันเป็ นภารกิจที่ทา้ ทายไม่วา่ จะเป็ น
ภาครัฐหรื อภาคเอกชน
ภาพลักษณ์ประเทศ ภาครัฐต้ องเป็ นหัวขบวน
ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับปั จจัยรุ มเร้าหลายประการ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนความมัน่ คงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ
ภาครัฐและเอกชนในการบริ หารธุ รกิจ ตลอดจนการครองชีพของประชาชน รวมถึงภาพลักษณ์ของ
ประเทศในแง่มุมต่างๆ ที่สาคัญภาพลักษณ์ของประเทศไม่ใช่ ภาพลักษณ์ของรัฐบาลหรื อการสร้าง
ภาพให้กบั หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงอย่างเดียว ภาพลักษณ์ดงั กล่าวจะต้องเป็ นการสื่ อสารให้
เห็นภาพรวมเชิงนโยบายของประเทศไม่ใช่เพื่อบุคคล องค์กร ที่ใดที่หนึ่ง โดยผ่านกระบวนการ
สื่ อสารที่ชดั เจน ผ่านการรับรู ้ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่ งใส เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ร่วมกัน

ทั้งในและต่างประเทศ การวางยุทธศาสตร์ ฟ้ื นฟูท้ งั ระยะสั้น และระยะยาว เพื่อสร้างความสงบสุ ข
และความสามัคคีให้กบั ทั้งนักลงทุน นักท่องเที่ยว รวมถึงคนในชาติ
เร่ งปิ ดจุดอ่ อน สกัดอุปสรรคการสร้ างภาพลักษณ์ ของประเทศ
ภาพของความซ้ าซาก จาเจ ทะเลาะเบาะแว้ง นับเป็ นสิ่ งที่จาเจซ้ าซาก น่าเบื่อหน่าย ประชาชน
อีกไม่นอ้ ยทีเดียวที่เห็นว่าเป็ นจุดอ่อนของประเทศและส่ งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ไม่นอ้ ยไป
กว่าเรื่ องเศรษฐกิจการเงิน ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน คุณภาพชีวติ ความปลอดภัย
เสรี ภาพ ประชาธิ ปไตย ความมัน่ คง ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ตลอดจนความ
พร้อมในการเป็ นแหล่งการค้าและการลงทุน
นับเป็ นภารกิจของภาครัฐ ไม่วา่ จะเป็ น กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ สานัก
นายกรัฐมนตรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็ นต้น ตลอดจนภาคเอกชนขนาดใหญ่ รวมถึง
สื่ อมวลชนที่ตอ้ งร่ วมกันขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็ นรู ปธรรม สาหรับแผน วิธีการดาเนินการ ที่
จะส่ งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศในภาพรวม
ภาพลักษณ์ ทเี่ ป็ นจุดเด่ นและควรนามาเป็ นจุดขาย
ความจาเป็ นที่สาคัญเร่ งด่วนที่ตอ้ งเร่ งฟื้ นฟูนนั่ คือเรื่ องภาพลักษณ์ การสร้างความเชื่อมัน่ ด้าน
ความมัน่ คง ส่ งเสริ มภาคอุตสาหกรรมส่ งออก และฟื้ นฟูการการท่องเที่ยว ให้กลับมาสู่ ภาวะปกติ
โดยเร็ ว เริ่ มจากในประเทศแล้วขยายสู่ ต่างประเทศอย่างรวดเร็ ว การส่ งเสริ มสถานที่ ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ ความปลอดภัย นโยบายที่เอื้อต่อการลงทุน แนวทางปั ญหา
โครงสร้างทางสังคม แนวทางลดความขัดแย้ง
การส่ งเสริมความรัก ความสามัคคี
เมื่อทุกฝ่ ายทราบดีวา่ ทุกปั ญหาเริ่ มจากความขัดแย้ง การเรี ยกความเชื่อมัน่ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการฟื้ นฟูความเสี ยหายและช่วยเหลือผูท้ ี่ได้รับผลกระทบต้องขับเคลื่อนไป
พร้อมกับการจัดโครงการส่ งเสริ มความรัก ความสามัคคีของประชาชนอย่างเข้มข้น มากยิง่ ขึ้นซึ่ งจะ
เป็ นปั จจัยรองรับการสร้างความกลมเกลียวของประเทศอย่างยัง่ ยืน ด้วยโครงการที่เป็ นรู ปธรรม
มากกว่าการร้องเพลงชาติ เพลงปลุกใจ หรื อจัดงานประเภท 3 วันเลิก 7 วันเก็บของเสร็ จก็ไม่มีอะไร
ต่อ
โครงสร้ างเศรษฐกิจกับการปรั บแผนธุรกิจใหม่ ของภาคเอกชน
ขณะที่การฟื้ นฟูเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ประเทศและภาคธุ รกิจ
อาจต้องใช้เวลาไม่ต่ากว่า 1-2 ปี และต้องใช้งบประมาณมากมายในการวางโครงสร้างใหม่ให้กบั

ประเทศ ส่ วนการวางรากฐานแก้ไขปั ญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม อาจจะต้องใช้ระยะนานหลายปี
ควบคู่ไปกับการฟื้ นฟูประเทศ
การบูรณาการประเทศในระยะสั้นช่วง 3 เดือน – 1 ปี ได้แก่ การระดมงบประมาณเข้ามา
ช่วยเหลือผูท้ ี่ได้รับผลกระทบเป็ นการด่วน ทั้งในด้านภาษี เงินทุน สิ ทธิ ประโยชน์ทาง การฟื้ นฟูสิ่ง
ปลูกสร้างและการกาหนดมาตรการช่วยเหลือในระยะยาว
ที่ผา่ นมาองค์กรธุ รกิจต่างวางแผนทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาวภายใต้ปัจจัยที่ยงั ไม่เกิดความ
รุ นแรง แต่หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อมีการประเมินผลกระทบแล้ว การวางแผนระยะสั้นเพื่อ
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในรอบ 1 เดือน รอบไตรมาสจะเป็ นสิ่ งที่นามาใช้ก่อนแผนระยะยาว ควบคู่
กับการตั้งรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและการรับมือกับความเสี่ ยงต่างๆ
ปั ญหาที่นอกจากความเสี ยหายของอาคารสิ่ งปลูกสร้าง ทั้งของรัฐและเอกชนที่ถูกทาลายแล้ว
ต้องยอมรับว่าปั ญหาดังกล่าว ได้เป็ นทางสังคม เหตุการณ์ความรุ นแรงส่ งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ
ของคนในสังคมประชาชนทัว่ ไป พนักงานบริ ษทั พนักงานของรัฐ คนทางาน นักเรี ยน ผูป้ กครอง
การบริ โภค ข้อมูลข่าวสาร การใช้ชีวติ ของผูค้ น
ที่ตอ้ งการความสงบสุ ขของคนในชาติที่รักกัน และอยูร่ ่ วมกันได้
สิ่ งที่ตอ้ งกาหนดเป็ นวาระแห่งชาติ เพื่อวางโครงสร้างของการลดช่องว่างคนจน ซึ่ งเกิดจาก
ปั ญหาที่เน้นไปที่การพัฒนาเมือง โครงสร้างรายได้จึงกระจุกในเมืองมากกว่า เพราะขาดการลงทุน
ในเขตชนบท รายได้ที่มาจากภาคการเกษตร ถูกกาหนดโดยกลุ่มนายทุน การแก้ไข ปั ญหาเชิง
โครงสร้างนั้นไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั การใช้งบประมาณทุ่มเทไปที่การให้ความสาคัญกับนโยบาย ประชา
นิยมทั้งหมด แต่ควรจะเน้นในด้านการสร้างโอกาส การกระจายรายได้ ในประชาชน และเร่ งพัฒนา
ศักยภาพของผูป้ ระกอบการ
ทั้งนี้เพราะภาคธุ รกิจเอกชนไม่อาจทาได้โดยลาพังหากไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีเพียงพอ
ซึ่งต้องมีการปรับหัวขบวนกันยกใหญ่ ปลายขบวนจึงจะขับเคลื่อนไปอย่างมัน่ คงได้ แต่ก็ไม่อาจจะ
รอเวลาได้ นัน่ คือทาทุกวิถีทางที่ถูกต้องและได้ภาพลักษณ์ประเทศไทย กลับคืนมามีความเชื่อมัน่
หรื อมีทิศทางเชิงบวกที่ดีข้ ึน โดยคานึงถึงผลกระทบต่อความรู ้สึกของผูค้ น อันจะนามาซึ่ งความ
เชื่อมัน่ ทั้งภาพใหญ่ ตลอดจนการดาเนินชีวติ ประจาวัน
การสื่ อสารอย่างเป็ นเอกภาพของรัฐบาลต้ องใช้ การสื่ อสารทีเ่ ป็ น
ทิศทางการบริ หารภาพลักษณ์ของประเทศและการสื่ อสารในทิศทางที่เหมาะสม การแสดง
จุดยืนของรัฐบาลที่ชดั เจน เน้นความเป็ นเอกภาพ ยึดปั ญหาที่เป็ นประโยชน์ส่ว นรวมมากกว่าส่ วน
ตนด้วยความสมานฉันท์ / การลาดับความสาคัญของปั ญหาของประเทศในแต่ละภาคส่ วน การ
กาหนดโครงสร้างหน้าที่ของการแก้ปัญหาร่ วมกันมากกว่าการแยกตามหน่วยงาน กระทรวง ทบวง

กรม / การนาเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาเร่ งด่วนทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบตั ิการที่เป็ น
รู ปธรรมมีความ ชัดเจนและรอบด้าน
สิ่ งที่ภาครัฐควรเร่ งให้ความสาคัญและเป็ นการแสดงถึงความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาต่าง อย่าง
แท้จริ ง คือการเร่ งสร้ างเสถียรภาพให้ กบั ประเทศ รวมไปถึงการจัดทาแผนประชาสั มพันธ์ ประเทศ
ทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว เร่ งสร้ างความปรองดอง สมานฉันท์แ บบเป็ นรู ปธรรมให้ ชัดเจน
จัดระบบการสื่ อสารทั้งในประเทศและต่ างประเทศใหม่ เพราะความมัน่ คงและเสถียรภาพทางการ
เมืองจะสามารถเรี ยกความน่าเชื่อถือจากทุกส่ วน อันจะนาภาพลักษณ์ของประเทศให้กลับคืนมาได้
ประเทศได้ บอบช้าภายใต้ ความขัดแย้งมานานนับ ปี ในหลายๆ ด้ าน รวมถึงภาพลักษณ์ของ
ประเทศทีอ่ ยู่ในทิศทางทีน่ ่ าเป็ นห่ วง ซึ่งเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน
ในการวางยุทธศาสตร์ ด้านการสื่ อสารภาพลักษณ์ ของประเทศให้ อยู่ในครรลองทีเ่ หมาะสมทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติโดยเร็ววัน
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