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               คงไม่อาจปฏิเสธไดว้า่ จากสถานการณ์ความรุนแรงท่ีผา่นมา ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งใน
กรุงเทพฯ และหลายจงัหวดั ไดรั้บการน าเสนอและไดรั้บการติดตามจาก เฝ้าดูอยูท่ ัว่โลกไม่เพียงแต่
ก่อใหเ้กิดความสูญเสียท่ีมี ผูบ้าดเจบ็ ลม้ตาย รวมถึงความเสียหายทั้งทรัพยสิ์น และมูลค่าทางธุรกิจ
มหาศาล ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนภาพลกัษณ์ของประเทศไทยจากเดิมท่ีย  ่าแย่ จนยาก
เกินเยยีวยา  
              ผลกระทบโดยตรงไดแ้ก่ ทางดา้นเศรษฐกิจ ท าใหเ้กิดชะลอตวัทั้งภาคการส่งออก 
ท่องเท่ียว และความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน รวมไปถึงผลกระทบดา้นสังคม ท่ีไดก้ระจายไปในวง
กวา้งจากความไม่เช่ือมัน่ ต่อการด าเนินการของภาครัฐ และกฎหมาย วา่จะสามารถจะคุม้ครองดูแล
ความสงบสุข และความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของผูค้นไดห้รือไม่      นบัเป็นอีกคร้ังหน่ึง   
ท่ีส่งผลกระทบนั้น ไดเ้กิดต่อผูป้ระกอบการภาคธุรกิจต่างๆในแทบทุกอุตสาหกรรมก็วา่ได ้ทั้งท่ี
เป็นทางตรงและทางออ้ม หลายภาคส่วนต่างร่วมมือในการแกไ้ข เบ้ืองตน้โดยใหผู้ท่ี้กระทบได้
ประทงัธุรกิจไปไดก่้อน ขณะท่ีระยะยยาวตอ้งเร่งใหเ้กิดการบริโภค การจบัจ่ายใชส้อย  การ
ท่องเท่ียว และใหเ้กิดผลดีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอ่ืนเป็นลูกโซ่   
         ปัญหานบัจากน้ี ก็คือ การพลิกฟ้ืนความเช่ือมัน่ท่ีตกต ่าจนติดดิน ใหก้ลบัมาอีกคร้ัง  แมจ้ะเป็น
โจทยท่ี์ยากยิง่ และการพลิกฟ้ืนธุรกิจของทุกฝ่ายใหก้ลบัมา อนัเป็นภารกิจท่ีทา้ทายไม่วา่จะเป็น
ภาครัฐหรือภาคเอกชน  
ภาพลกัษณ์ประเทศ ภาครัฐต้องเป็นหัวขบวน 
         ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัปัจจยัรุมเร้าหลายประการ ทั้งดา้น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนความมัน่คงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ภาครัฐและเอกชนในการบริหารธุรกิจ ตลอดจนการครองชีพของประชาชน รวมถึงภาพลกัษณ์ของ
ประเทศในแง่มุมต่างๆ ท่ีส าคญัภาพลกัษณ์ของประเทศไม่ใช่ ภาพลกัษณ์ของรัฐบาลหรือการสร้าง
ภาพใหก้บัหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเพียงอยา่งเดียว ภาพลกัษณ์ดงักล่าวจะตอ้งเป็นการส่ือสารให้
เห็นภาพรวมเชิงนโยบายของประเทศไม่ใช่เพื่อบุคคล องคก์ร ท่ีใดท่ีหน่ึง โดยผา่นกระบวนการ
ส่ือสารท่ีชดัเจน ผา่นการรับรู้ เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งโปร่งใส เพื่อใหเ้กิดความสมานฉนัทร่์วมกนั
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ทั้งในและต่างประเทศ การวางยทุธศาสตร์ฟ้ืนฟูทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อสร้างความสงบสุข
และความสามคัคีใหก้บัทั้งนกัลงทุน นกัท่องเท่ียว รวมถึงคนในชาติ  
 

เร่งปิดจุดอ่อน สกดัอุปสรรคการสร้างภาพลกัษณ์ของประเทศ 
          ภาพของความซ ้ าซาก จ าเจ ทะเลาะเบาะแวง้ นบัเป็นส่ิงท่ีจ  าเจซ ้ าซาก น่าเบ่ือหน่าย ประชาชน
อีกไม่นอ้ยทีเดียวท่ีเห็นวา่เป็นจุดอ่อนของประเทศและส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ ไม่นอ้ยไป
กวา่เร่ืองเศรษฐกิจการเงิน ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น คุณภาพชีวติ ความปลอดภยั 
เสรีภาพ ประชาธิปไตย ความมัน่คง ความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ ตลอดจนความ
พร้อมในการเป็นแหล่งการคา้และการลงทุน 
         นบัเป็นภารกิจของภาครัฐ ไม่วา่จะเป็น กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ส านกั
นายกรัฐมนตรี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ตลอดจนภาคเอกชนขนาดใหญ่ รวมถึง
ส่ือมวลชนท่ีตอ้งร่วมกนัขบัเคล่ือนและผลกัดนัอยา่งเป็นรูปธรรม ส าหรับแผน วธีิการด าเนินการ ท่ี
จะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของประเทศในภาพรวม 
 
ภาพลกัษณ์ทีเ่ป็นจุดเด่นและควรน ามาเป็นจุดขาย 
          ความจ าเป็นท่ีส าคญัเร่งด่วนท่ีตอ้งเร่งฟ้ืนฟูนัน่คือเร่ืองภาพลกัษณ์  การสร้างความเช่ือมัน่ดา้น
ความมัน่คง  ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมส่งออก และฟ้ืนฟูการการท่องเท่ียว ใหก้ลบัมาสู่ภาวะปกติ
โดยเร็ว  เร่ิมจากในประเทศแลว้ขยายสู่ต่างประเทศอยา่งรวดเร็ว การส่งเสริมสถานท่ี ท่องเท่ียว  
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี วถีิชีวติ  ความปลอดภยั นโยบายท่ีเอ้ือต่อการลงทุน แนวทางปัญหา
โครงสร้างทางสังคม แนวทางลดความขดัแยง้ 
 
การส่งเสริมความรัก ความสามัคคี 
          เม่ือทุกฝ่ายทราบดีวา่ทุกปัญหาเร่ิมจากความขดัแยง้ การเรียกความเช่ือมัน่ทั้งในและ
ต่างประเทศ ควบคู่ไปกบัการฟ้ืนฟูความเสียหายและช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบตอ้งขบัเคล่ือนไป
พร้อมกบัการจดัโครงการส่งเสริมความรัก ความสามคัคีของประชาชนอยา่งเขม้ขน้ มากยิง่ข้ึนซ่ึงจะ
เป็นปัจจยัรองรับการสร้างความกลมเกลียวของประเทศอยา่งย ัง่ยนื ดว้ยโครงการท่ีเป็นรูปธรรม 
มากกวา่การร้องเพลงชาติ เพลงปลุกใจ หรือจดังานประเภท 3 วนัเลิก 7 วนัเก็บของเสร็จก็ไม่มีอะไร
ต่อ 
 
โครงสร้างเศรษฐกจิกบัการปรับแผนธุรกจิใหม่ของภาคเอกชน 
         ขณะท่ีการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัประเทศและภาคธุรกิจ
อาจตอ้งใชเ้วลาไม่ต ่ากวา่ 1-2 ปี และตอ้งใชง้บประมาณมากมายในการวางโครงสร้างใหม่ใหก้บั



ประเทศ ส่วนการวางรากฐานแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล ้าทางสังคม อาจจะตอ้งใชร้ะยะนานหลายปี
ควบคู่ไปกบัการฟ้ืนฟูประเทศ 
          การบูรณาการประเทศในระยะสั้นช่วง 3  เดือน – 1 ปี ไดแ้ก่ การระดมงบประมาณเขา้มา
ช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบเป็นการด่วน ทั้งในดา้นภาษี เงินทุน สิทธิประโยชน์ทาง การฟ้ืนฟูส่ิง
ปลูกสร้างและการก าหนดมาตรการช่วยเหลือในระยะยาว 
        ท่ีผา่นมาองคก์รธุรกิจต่างวางแผนทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาวภายใตปั้จจยัท่ียงัไม่เกิดความ
รุนแรง   แต่หลงัจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีการประเมินผลกระทบแลว้ การวางแผนระยะสั้นเพื่อ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในรอบ 1 เดือน รอบไตรมาสจะเป็นส่ิงท่ีน ามาใชก่้อนแผนระยะยาว ควบคู่
กบัการตั้งรับเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตและการรับมือกบัความเส่ียงต่างๆ 
          ปัญหาท่ีนอกจากความเสียหายของอาคารส่ิงปลูกสร้าง ทั้งของรัฐและเอกชนท่ีถูกท าลายแลว้ 
ตอ้งยอมรับวา่ปัญหาดงักล่าว ไดเ้ป็นทางสังคม เหตุการณ์ความรุนแรงส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ
ของคนในสังคมประชาชนทัว่ไป พนกังานบริษทั พนกังานของรัฐ  คนท างาน นกัเรียน ผูป้กครอง 
การบริโภค ขอ้มูลข่าวสาร การใชชี้วติของผูค้น   
ท่ีตอ้งการความสงบสุขของคนในชาติท่ีรักกนั และอยูร่่วมกนัได ้
           ส่ิงท่ีตอ้งก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อวางโครงสร้างของการลดช่องวา่งคนจน ซ่ึงเกิดจาก
ปัญหาท่ีเนน้ไปท่ีการพฒันาเมือง โครงสร้างรายไดจึ้งกระจุกในเมืองมากกวา่ เพราะขาดการลงทุน 
ในเขตชนบท รายไดท่ี้มาจากภาคการเกษตร ถูกก าหนดโดยกลุ่มนายทุน การแกไ้ข ปัญหาเชิง
โครงสร้างนั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการใชง้บประมาณทุ่มเทไปท่ีการใหค้วามส าคญักบันโยบาย ประชา
นิยมทั้งหมด แต่ควรจะเนน้ในดา้นการสร้างโอกาส การกระจายรายได ้ในประชาชน และเร่งพฒันา
ศกัยภาพของผูป้ระกอบการ 
             ทั้งน้ีเพราะภาคธุรกิจเอกชนไม่อาจท าไดโ้ดยล าพงัหากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนท่ีดีเพียงพอ 
ซ่ึงตอ้งมีการปรับหวัขบวนกนัยกใหญ่ ปลายขบวนจึงจะขบัเคล่ือนไปอยา่งมัน่คงได ้แต่ก็ไม่อาจจะ
รอเวลาได ้นัน่คือท าทุกวถีิทางท่ีถูกตอ้งและไดภ้าพลกัษณ์ประเทศไทย กลบัคืนมามีความเช่ือมัน่ 
หรือมีทิศทางเชิงบวกท่ีดีข้ึน  โดยค านึงถึงผลกระทบต่อความรู้สึกของผูค้น อนัจะน ามาซ่ึงความ
เช่ือมัน่ ทั้งภาพใหญ่ ตลอดจนการด าเนินชีวติประจ าวนั  

การส่ือสารอย่างเป็นเอกภาพของรัฐบาลต้องใช้การส่ือสารทีเ่ป็น 

         ทิศทางการบริหารภาพลกัษณ์ของประเทศและการส่ือสารในทิศทางท่ีเหมาะสม การแสดง
จุดยนืของรัฐบาลท่ีชดัเจน เนน้ความเป็นเอกภาพ ยดึปัญหาท่ีเป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วน
ตนดว้ยความสมานฉนัท ์/ การล าดบัความส าคญัของปัญหาของประเทศในแต่ละภาคส่วน การ
ก าหนดโครงสร้างหนา้ท่ีของการแกปั้ญหาร่วมกนัมากกวา่การแยกตามหน่วยงาน กระทรวง ทบวง 



กรม / การน าเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนทั้งในระดบันโยบาย ระดบัปฏิบติัการท่ีเป็น
รูปธรรมมีความ ชดัเจนและรอบดา้น 

         ส่ิงท่ีภาครัฐควรเร่งใหค้วามส าคญัและเป็นการแสดงถึงความตั้งใจท่ีจะแกปั้ญหาต่าง อยา่ง
แทจ้ริง คือการเร่งสร้างเสถียรภาพให้กบัประเทศ รวมไปถึงการจัดท าแผนประชาสัมพนัธ์ประเทศ
ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว เร่งสร้างความปรองดอง สมานฉันท์แบบเป็นรูปธรรมให้ชัดเจน 
จัดระบบการส่ือสารทั้งในประเทศและต่างประเทศใหม่  เพราะความมัน่คงและเสถียรภาพทางการ
เมืองจะสามารถเรียกความน่าเช่ือถือจากทุกส่วน อนัจะน าภาพลกัษณ์ของประเทศใหก้ลบัคืนมาได ้ 

         ประเทศได้บอบช ้าภายใต้ความขัดแย้งมานานนับ ปีในหลายๆ ด้าน รวมถึงภาพลกัษณ์ของ
ประเทศทีอ่ยู่ในทศิทางทีน่่าเป็นห่วง ซ่ึงเป็นความรับผดิชอบร่วมกนัทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน 
ในการวางยุทธศาสตร์ด้านการส่ือสารภาพลกัษณ์ของประเทศให้อยู่ในครรลองทีเ่หมาะสมทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติโดยเร็ววนั  
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