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Thailand Communications Crisis Management
					 ประเทศไทยกับการรับมือ และสื่อสารภาวะวิกฤติ

COVID-19

					 จากผลกระทบของไวรัสสายพันธุ์ใหม่

ถึงตอนนี้แล้ว ชื่อของ ‘ไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่’หรือ ‘ไวรัสอู่ฮั่น’ ที่ก�ำลังระบาดหนัก
อยู่ขณะนี้ คงไม่มีใครตอบว่าไม่รู้จัก ซึ่งกลุ่ม
ไวรัสโคโรนานัน้ ถูกค้นพบครัง้ แรกเมือ่ ประมาณ
ปี ค.ศ. 1960 กลุม่ อาการในระยะแรก จะท�ำให้
เกิดอาการเช่นเดียวกับโรคไข้หวัดทั่วไปไม่ได้มี
อาการรุนแรงมาก ในขณะที่ช่วงปลายปี ค.ศ.
2019เดือนธันวาคม กลับพบพัฒนาการของ
ไวรัสชนิดดังกล่าวได้พัฒนาเป็นสายพันธุ์ใหม่
ต่างจากทีเ่ คยพบในคราวก่อนซึง่ มีอาการตัง้ แต่
เล็กน้อย ปานกลาง ถึงรุนแรง และมีการแพร่
กระจายเชื้ อ ได้ ที่ เ มื อ งอู ่ ฮั่ น มณฑลหู เ ป่ ย ์
ประเทศจีน โดยเป็นบริเวณทีพ
่ บผูป้ ว่ ยมากทีส่ ดุ
และคาดว่าน่าจะเป็นแหล่งของโรค จากตลาด
อาหารทะเลและสัตว์หายากในเมือง ซึ่งได้แพร่
กระจายไปในหลายเมืองในประเทศจีนและหลาย
ประเทศ เช่น ไทย เกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ สหรัฐอเมริกา
ในช่วงเวลาที่รวดเร็ว
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สถานการณ์ในประเทศไทยนั้น พบนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน
อายุ 61 ปี จากเมืองอู่ฮั่น เป็นผู้ป่วยรายแรก ที่มีอาการไข้หนาวสั่น
ปวดศีรษะและเจ็บคอ ในระยะเวลาสองสามวันก่อนเดินทางมาที่
ประเทศไทย  พร้อมครอบครัว  ซึง่ พบว่ามีไข้ ขณะเดินผ่านเครือ่ งตรวจ
จับความร้อนที่สนามบิน (thermo scan) จึงได้ถูกส่งตัวไปนอนรักษา
ที่โรงพยาบาลทันที ซึ่งทางโรงพยาบาลสามารถแยกเชื้อโดยวิธีการ
ทางโมเลกุลพบว่าเป็นเชือ้ ‘ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่’ และได้รายงาน
ไปทีอ่ งค์การอนามัยโลก โดยประเทศไทยได้ประกาศว่าเป็นประเทศแรก
นอกเหนือจากประเทศจีน ที่มีผู้ป่วยไวรัสสายพันธุ์ใหม่ องค์การ
อนามัยโลก (WHO) ประกาศตัง้ ชือ่ อย่างเป็นทางการส�ำหรับเชือ้ ไวรัส
โคโรนาสายพันธุใ์ หม่ โดยใช้ชอื่ ว่า ‘โควิด-19’ (Covid-19) ซึง่ ย่อมาจาก
‘coronavirus disease starting in 2019’
ผลกระทบ กับการท่องเที่ยวของโลก สู่ไทย
จากวิกฤติ ‘โควิด-19’
นิตยสาร ดิ อีโคโนมิสต์ ของอังกฤษ ได้เผยแพร่ รายงานวิเคราะห์
ของหน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจ ‘อีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนติ ’
(อีไอยู)ซึง่ คาดการณ์วา่ ผลพวงจากนักท่องเทีย่ วจีน จ�ำนวนหลายล้าน
คนได้ยกเลิก ปรับแผนการเดินทาง ชะลอระยะเวลาของการท่องเทีย่ ว
ออกไป เพราะเกรงความไม่ปลอดภัย จากไวรัสสายพันธุใ์ หม่นี้ เกิดการ
ชะงักของนักท่องเทีย่ วจากจีนในต่างประเทศของจีนจะกลับไปสูร่ ะดับปกติ
อย่างน้อยคือไตรมาส 2 ของปี ค.ศ.2021 จึงส่งผลให้ภาพรวมของ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วโลกจะได้รบั ผลกระทบราว 80,000 ล้านดอลลาร์
หรือประมาณ 2.49 ล้านล้านบาท

        โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือกลุ่มประเทศอาเซียน ที่บรรจุใน
20 อันดับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีน ที่จะสูญเสียรายได้ประมาณ
7,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 218,300 ล้านบาท  หรือคิดเป็น 1 ใน 10 ของ
ความเสียหายของการท่องเที่ยวทั่วโลก เพราะยอดนักท่องเที่ยวชาวจีนหายไป
30-40% ในขณะที่กลุ่มประเทศในยุโรปและอเมริกา  ได้รับผลกระทบไม่มาก
นักเพราะสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มีในกลุ่มประเทศ ดังกล่าวมีเพียง
ประมาณ 4% ซึ่งถือว่าไม่มากนัก
          ในขณะที่ประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แถลงว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุใ์ หม่ ซึง่ ถือได้วา่ จะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย ใน ค.ศ. 2020 นี้ เป็นอย่างมาก รวมทัง้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมจากการเจ็บป่วยและการตายคาดว่าจะเพิ่มขึ้น และส่ง
ผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย ท�ำให้จีดีพีไทยจะลดลง
จากประมาณการเดิม โดยผลกระทบรุนแรง ในภาคการท่องเที่ยว ธุรกิจเคมี
บันเทิง สันทนาการ และสิ่งทอ โดยข้อมูลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาด
การณ์ว่า จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะหายไป 5 ล้านคน และรายได้หายไป
ราว 2.5 แสนล้านบาท

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์
กว่า 25 ปี ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาด
แบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กรจนถึงระดับชาติ ผูบ้ รรยาย
ในระดับปริญญาโท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�ำแหน่งทีห่ ลากหลาย
ทัง้ ด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็น
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

แนวทาง เพื่อรับมือ แก้ไข สื่อสารภาวะวิกฤติ
รับมือกับผลกระทบของไวรัสสายพันธุ์ใหม่
ในส่วนของ การรับมือกับ  แก้ไข จากโลก สูไ่ ทย ด้วยการสือ่ สาร
ภาวะวิกฤติ รับมือกับผลกระทบของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ นี้ ซึ่งควรมี
แนวทาง ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร และภาค
ประชาชน ดังมี ข้อเสนอโดยรวม ดังนี้

1.

พิจารณาใช้มาตรการฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข อย่างรวดเร็ว
เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของการคัดกรองผู้ป่วย การระวัง การรักษา
การติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ในระดับมาตรฐานโลก

2.

ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อติดตามสถานการณ์โรค
อย่างใกล้ชิด มีระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่าง
ประเทศ เพิ่มการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล และสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับรับมือโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ มีประกาศการแจ้งเตือน
โรคในผู้เดินทาง  ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด
มาตรการ แนวทางที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักการช่วยเหลือ สร้างความ
ร่วมมือ

3.

สร้างนวัตกรรม ในการการคัดกรองผู้ติดเชื้อ  มีเทคโนโลยีที่
สามารถตรวจจับไวรัสได้ดว้ ยความแม่นย�ำสูง ท�ำให้ทราบผลการตรวจ
ได้รวดเร็ว

จีนกับความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย
จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา นักท่องเทีย่ ว
ชาวจีนกลายเป็นแหล่งรายได้หลักของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ของไทย นักท่องเทีย่ วจากจีนได้มาท่องเทีย่ วประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่องเสมอมาโดยในปี ค.ศ. 2010 สามารถสร้างตัวเลขราย
ได้การท่องเที่ยวได้ถึง 1 แสนล้านบาทขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนถึง 10% ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดจาก
ต่างประเทศ  และล่าสุด ในปี ค.ศ. 2018  มีจำ� นวนนักท่องเทีย่ ว
จากจีนจ�ำนวน 10.9 ล้านคน มีรายได้การท่องเที่ยวกว่า 5.43
แสนล้านบาท คิดเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของรายได้จากนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติทั้งหมด
สถานการณ์ดงั กล่าว แน่นอนว่า นอกจากผลกระทบทาง
ด้านการส่งออกแล้ว การท่องเที่ยวย่อมได้รับผลกระทบเป็น
อย่างมาก จากรายได้ที่คิดเป็นสัดส่วนถึง 30% ของรายได้
ทั้งหมด
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โควิด-19
การป้องกันตนเอง
พบแพทย์
สวมหน้ากาก
ล้างมือบ่อยๆ

ไทย 43 คน
หาย 31 คน
ตาย 1 คน

ทั่วโลก 93,103 คน

จีนแผ่นดินใหญ่ 80,267 คน
นอกจีน 12,836 คน

เสียชีวิต 3,121 ราย

จีนแผ่นดินใหญ่ 2,981 ราย
นอกจีน 221 ราย

4. ก�ำหนดมาตรการแก้ไขรับมือ และการสื่อสารทั้งด้านต่าง 11. จัดตัง้ ศูนย์พเิ ศษในการสือ่ สาร สือ่ ความ ให้ขอ้ มูล ตอบค�ำถาม

ประเทศ และในประเทศ รวมถึงด้านการปกครองทั้งส่วนกลางและ
ท้องถิ่น ด้านการพาณิชย์ ด้านการศึกษา และส่วนราชการเพื่อบูรณา
การร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้อง

5. สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยของภาครัฐและเอกชน  

อีกทัง้ ส่งเสริมการเร่งการพัฒนาการรักษา การผลิตยาและวัคซีนเพือ่
ต้านเชื้อไวรัส ดังกล่าว

6.

การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก
อนามัย ไว้อย่างเพียงพอ สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านการ
แพทย์ เตรียมบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
เพียงพอ ต่อการรับมือในสถานการณ์  

7.

มีแนวทางการสือ่ สารในภาวะวิกฤติ  แผนรณรงค์ แผนประชาสัมพันธ์
ควบคูไ่ ปกับการเตรียมการทางด้านจิตวิทยาด้วย  ซงึ่ จะท�ำให้ประชาชน
ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น และควรรับมือ ต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
อย่างไรบ้าง

รับเรื่องราวและให้แนวทางแก้ไข  การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การ
ผลิตสือ่ ทีเ่ ข้าใจง่าย แนวทางปฏิบตั ิ เกีย่ วกับไวรัส โรคระบาด รวมถึง
การ อ�ำนวยความสะดวกต่อการป้องกันการติดเชือ้ เบือ้ งต้นแก่องค์กร
บุคคลทั่วไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุม อย่างเข้าถึง และรวดเร็ว

12. ปฏิบตั กิ ารข้อมูลข่าวสารและดิจทิ ลั   การบริหารข้อมูล ข่าวสาร

ทั้งงานมวลชน สื่อสารมวลชน เพื่อประชาชนต้องใช้วิจารณญาณทุก
ครั้งในการรับข่าว  โดยเฉพาะ Social Media ต้องพิจารณาความน่า
เชือ่ ถือของบัญชีผใู้ ช้งานทีเ่ ผยแพร่ขา่ วนัน้ พิจารณาเนือ้ หาข่าวอย่าง
ละเอียดรอบคอบโดยเปรียบเทียบกับข่าวจากแหล่งอื่นที่น่าเชื่อถือ
ตรวจสอบแหล่งข่าวที่ถูกอ้างถึง สอบถามผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความเข้าใจและสามารถยืนยันเนื้อหาที่ปรากฏใน
ข่าวได้   ไม่ส่งต่อและไม่แชร์ข้อความที่ดูเกินจริงและไม่ได้รับการ
ยืนยัน และควรติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้

13. เร่งประเมินผลกระทบ ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาให้

8. เร่งสร้างความชัดเจน การเปิดเผยข้อมูล รูปแบบ วิธีการ

ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ทั้งด้านกายภาพ ภาพลักษณ์ กู้วิกฤติ
สร้างความมั่นใจให้กลับคืนมาโดยเร็วกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นัก
ท่องเที่ยว นักลงทุน ผู้ประกอบการ ภาคประชาชนทั้งในและต่าง
ประเทศ และก�ำหนดแนวทางแก้ไข ป้องกันในอนาคต

9.

14. การเรียนรู้ จากกรณีศึกษา ที่ประเทศไทยได้พบ แล้วประสบ

แนวทางปฏิบัติไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน

ศึกษา รวบรวม เรียบเรียง วิจัยผลกระทบ จัดเตรียมที่รูปแบบ
แนวทาง วิธีการ และจัดสรรงบประมาณส�ำรองเพื่อช่วยเหลือภาค
ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชน ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ทัง้ ด้านการ
ท่องเที่ยว การลงทุน และอื่นๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

10. เป็นที่ปรึกษา แนะน�ำ จัดท�ำแผนฟื้นฟู อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ภายในประเทศ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ บริษัท ชุมชน
บุคคล ต่างๆ ในภาคการท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจาก
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดน้อยลง
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ความส�ำเร็จมาเป็นแนวทาง รวมถึงศึกษา กรณีศกึ ษาของต่างประเทศ
ทีแ่ ก้ไข ทัง้ ปัญหา ภาพลักษณ์ การสือ่ สาร และภาวะผูน้ ำ� ในการแก้ไข
ภาวะวิกฤติ จนได้รับการยอมรับ เช่น สหรัฐ และสิงคโปร์ เป็นต้น
เมือ่ การแก้ไขภาวะวิกฤติ เป็นความเสีย่ งของประเทศ องค์กร และ
ประชากร  จึงจ�ำเป็นต้องได้รบั การจัดการทีเ่ หมาะสม   โดยใช้แนวคิด
ด้านการจัดการ และการสือ่ สาร  เพือ่ น�ำมาใช้ในการแก้ไขวิกฤติ ท�ำให้
กลับมายกระดับการแข่งขัน สร้างโอกาส เพิม่ มูลค่าให้กบั ประเทศ ในทีส่ ดุ

