ดร.พจน์ ใจชาญสุ ขกิจ
แจงทุกส่ วนต้ องช่ วยกันรักษาและฟื้ นฟูภาพลักษณ์ ประเทศไทย
จากสถานการณ์ความรุ นแรงที่ผา่ นมา ครอบคลุมพื้นที่ท้ งั ในกรุ งเทพฯ และหลาย
จังหวัด ได้รับการนาเสนอและได้รับการติดตามจาก เฝ้ าดูอยูท่ วั่ โลกไม่เพียงแต่ก่อให้เกิด
ความสู ญเสี ยที่มี ผูบ้ าดเจ็บ ล้มตาย รวมถึงความเสี ยหายทั้งทรัพย์สิน และมูลค่าทางธุรกิจ
มหาศาล ส่ งผลเสี ยต่อเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนภาพลักษณ์ของประเทศไทยจากเดิมที่
ยา่ แย่ จนยากเกินเยียวยา
ดร.พจน์ ใจชาญสุ ขกิจ นักสื่ อสารกลยุทธ์ แบบบูรณาการ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์
ดังกล่าวว่า นับเป็ นอีกครั้งหนึ่งที่ส่งผลกระทบทางภาพลักษณ์ของประเทศอย่างรุ นแรง
ที่ผา่ นมา นับตั้งแต่ปี 2549 เป็ นต้นมา ผูป้ ระกอบการภาคธุรกิจต่างๆในแทบทุก
อุตสาหกรรมก็วา่ ได้ ต่างมีความพยายามแก้ไข กับนานาวิกฤต จากปัญหาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจโลก ปั ญหาการเมืองภายในประเทศ การก่อการร้ายชายแดนภาคใต้ ส่ งผลทั้ง
กับการบริ โภค การจับจ่ายใช้สอย การท่องเที่ยว และเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นเป็ นลูกโซ่
ในส่ วนนี้สมาคมนักประชาสัมพันธ์แผ่งประเทศไทยได้ทาการสารวจภาพลักษณ์
ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง และพบว่าภาพลักษณ์ ด้านความวุน่ วายด้ายการเมือง ความ
น่าสนใจต่อการลงทุน ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน เป็ นภาพลักษณ์ที่ตกต่ามา
โดยตลอด และเชื่อว่าจากความวุน่ วายครั้งล่าสุ ดที่ผา่ นมาย่อมยิง่ ติดลบจนไม่มีประโยชน์
ที่จะประเมินเป็ นตัวเลขออกมาอีก
ปัญหานับจากนี้ ก็คือ การพลิกฟื้ นความเชื่อมัน่ ที่ตกต่าจนติดดิน ให้กลับมาอีกครั้ง
แม้จะเป็ นโจทย์ที่ยากยิง่ ของทุกฝ่ ายไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อภาคเอกชน
 ภาพลักษณ์ ประเทศ ภาครัฐต้ องเป็ นหัวขบวนในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา
ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัจจัยรุ มเร้าหลายประการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ตลอดจนความมัน่ คงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่ง
ส่ งผลกระทบต่อภาครัฐและเอกชนในการบริ หารธุรกิจ ตลอดจนการครอง
ชีพของประชาชน รวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศในแง่มุมต่างๆ ที่จะส่ งผล

ต่อภาพลักษณ์ของประเทศในภาพรวมภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
ที่ผา่ นมา การประเมินภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ การรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน การเร่ งปิ ดจุดอ่อนของการสร้ างภาพลักษณ์
ประเทศไทยในช่ วงทีผ่ ่ านมา ควบคู่ไปกับการเสริมจุดเด่ นของประเทศไทย
นั่นคือการบริหารจัดการภาพลักษณ์ ประเทศ การบริหารภาพลักษณ์ ของ
ประเทศและใช้ ยุทธศาสตร์ ทางการสื่ อสาร เพือ่ เรียกความเชื่อมัน่ ทั้งในและ
ต่ างประเทศ ควบคู่ไปกับการฟื้ นฟูความเสี ยหายและช่ วยเหลือผู้ทไี่ ด้ รับ
ผลกระทบ
ที่สาคัญภาพลักษณ์ของประเทศไม่ใช่ ภาพลักษณ์ของรัฐบาลหรื อการสร้าง
ภาพให้กบั หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงอย่างเดียว ภาพลักษณ์ดงั กล่าว
จะต้องเป็ นการสื่ อสารให้เห็นภาพรวมเชิงนโยบายของประเทศไม่ใช่เพื่อ
บุคคล องค์กร ที่ใดที่หนึ่ง โดยผ่านกระบวนการสื่ อสารที่ชดั เจน ผ่านการ
รับรู ้ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่ งใส เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์
 ภาคเอกชนต้ องปรับแผนธุรกิจใหม่ ทั้งนี้เพราะภาคธุรกิจเอกชนไม่อาจทา
ได้โดยลาพังหากไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีเพียงพอ ตราบใดที่อานาจทุก
อย่างอยูท่ ี่ภาครัฐ ซึ่งต้องมีการปรับหัวขบวนกันยกใหญ่ ปลายขบวนจึงจะ
ขับเคลื่อนไปอย่างมัน่ คงได้ แต่กไ็ ม่อาจจรอเวลาได้ นัน่ คือทาทุกวิถีทางที่
ถูกต้องและได้ภาพลักษณ์ประเทศไทย กลับคืนมามีความเชื่อมัน่ หรื อมี
ทิศทางเชิงบวกที่ดีข้ ึน โดยคานึงถึงผลกระทบต่อความรู ้สึกของผูค้ น อันจะ
นามาซึ่งความเชื่อมัน่ ทั้งภาพใหญ่ ตลอดจนการดาเนินชีวติ ประจาวัน การ
ให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ของประเทศเป็ นสิ่ งที่สาคัญและควรบรรจุ
เป็ น การกาหนดแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
กาจัดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งภาพลักษณ์ ไทย
ภาพของความซ้ าซาก จาเจ ทะเลาะเบาะแว้ง นับเป็ นส่ างที่จาเจซ้ าซาก น่าเบื่อหน่าย
ประชาชนอีกไม่นอ้ ยทีเดียวที่เห็นว่าเป็ นจุดอ่อนของประเทศและส่ งผลต่อภาพลักษณ์
ของประเทศ ไม่นอ้ ยไปกว่าเรื่ องเศรษฐกิจการเงิน ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิ น

คุณภาพชีวติ ความปลอดภัย เสรี ภาพ ประชาธิปไตย ความมัน่ คง ความสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศอื่นๆ ตลอดจนความพร้อมในการเป็ นแหล่งการค้าและการลงทุน
ภาพลักษณ์ ทเี่ ป็ นจุดเด่ นและควรนามาเป็ นจุดขายทีส่ าคัญของการสร้ างภาพลักษณ์
ของประเทศ ได้ แก่ สถานทีท่ ่ องเทีย่ วในประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ
พร้ อมกับการจัดโครงการส่ งเสริมความรัก ความสามัคคีของประชาชนอย่ างเข้ มข้ น มาก
ยิง่ ขึน้ ซึ่งจะเป็ นปัจจัยรองรับการเติบโตของประเทศทีย่ งั่ ยืน
ความจาเป็ นเร่ งด่ วนทีต่ ้ องเร่ งฟื้ นฟูภาพลักษณ์ นั่นคือเรื่องการสร้ างความเชื่อมัน่
ด้ านความมัน่ คง ส่ งเสริมภาคอุตสาหกรรมส่ งออก และฟื้ นฟูการการท่ องเทีย่ ว ให้
กลับมาสู่ ภาวะปกติโดยเร็ว
ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นครั้งนี้ มีความแตกต่างจากหลายครั้งที่ผา่ นมา เพราะเป็ นวิกฤต
ที่เกิดมาจากคนในประเทศเป็ นผูก้ ระทาเอง ดังนั้น เครื่ องมือในการแก้ไขจึงต้องแตกต่าง
จากที่เคยใช้ นัง่ คือการเร่ งสร้าง สร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ อย่างแท้จริ งให้
เกิดขึ้นภายในชาติท้ งั ในระยะสั้นและระยะยาว
รัฐบาลต้ องใช้ การสื่ อสารทีเ่ ป็ นเอกภาพ
ทิศทางการบริ หารภาพลักษณ์ของประเทศและการสื่ อสารในทิศทางที่เหมาะสม
การแสดงจุดยืนของรัฐบาลที่ชดั เจน เน้นความเป็ น เอกภาพ ยึดปัญหาที่เป็ นประโยชน์
ส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตนด้วยความสมานฉันท์ / การลาดับความสาคัญของปัญหาของ
ประเทศในแต่ละภาคส่ วน การกาหนดโครงสร้างหน้าที่ของการแก้ปัญหาร่ วมกัน
มากกว่าการแยกตามหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม / การนาเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเร่ งด่วนทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบตั ิการที่เป็ นรู ปธรรมมีความ ชัดเจนและ
รอบด้าน
ภาครัฐควรให้ความสาคัญและเป็ นการแสดงถึงความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาต่าง อย่าง
แท้จริ ง คือการเร่ งสร้ างเสถียรภาพให้ กบั ประเทศ รวมไปถึงการจัดทาแผน
ประชาสั มพันธ์ ประเทศทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว เร่ งสร้ างความปรองดอง
สมานฉันท์ แบบเป็ นรู ปธรรมให้ ชัดเจน จัดระบบการสื่ อสารทั้งในประเทศและ

ต่ างประเทศใหม่ เพราะความมัน่ คงและเสถียรภาพทางการเมืองจะสามารถเรี ยกความ
น่าเชื่อถือจากทุกส่ วนให้กลับคืนมาได้
คงปฏิเสธไม่ ได้ ว่าประเทศได้ บอบช้าภายใต้ ความขัดแย้ งมานานนับ ปี ในหลายๆ
ด้ าน รวมถึงภาพลักษณ์ ของประเทศทีอ่ ยู่ในทิศทางทีน่ ่ าเป็ นห่ วง ซึ่งเป็ นความรับผิดชอบ
ร่ วมกันทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน ในการวางยุทธศาสตร์ ด้านการสื่ อสารของประเทศ
ให้ อยู่ในครรลองทีเ่ หมาะสม ปรับภาพลักษณ์ ของประเทศไทยให้ เกิดความเชื่อมัน่ ทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติโดยเร็ววัน
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