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	 สถานการณ์ในประเทศไทยนั้น	พบนักท่องเท่ียวหญิงชาวจีน
อายุ	 61	ปี	 จากเมืองอู่ฮั่น	 เป็นผู้ป่วยรายแรก	ที่มีอาการไข้หนาวสั่น	
ปวดศีรษะและเจ็บคอ	 ในระยะเวลาสองสามวันก่อนเดินทางมาท่ี
ประเทศไทย		พร้อมครอบครวั		ซึง่พบว่ามไีข้	ขณะเดนิผ่านเครือ่งตรวจ
จับความร้อนที่สนามบิน	(thermo	scan)	จึงได้ถูกส่งตัวไปนอนรักษา
ที่โรงพยาบาลทันที	 ซึ่งทางโรงพยาบาลสามารถแยกเชื้อโดยวิธีการ
ทางโมเลกุลพบว่าเป็นเชือ้	‘ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่’	และได้รายงาน
ไปทีอ่งค์การอนามยัโลก	โดยประเทศไทยได้ประกาศว่าเป็นประเทศแรก
นอกเหนือจากประเทศจีน	ที่มีผู ้ป่วยไวรัสสายพันธุ์ใหม่	องค์การ
อนามยัโลก	(WHO)	ประกาศตัง้ชือ่อย่างเป็นทางการส�าหรบัเชือ้ไวรสั
โคโรนาสายพันธ์ุใหม่	โดยใช้ชือ่ว่า	‘โควดิ-19’	(Covid-19)	ซึง่ย่อมาจาก
‘coronavirus disease starting in 2019’  

ผลกระทบ กับการท่องเที่ยวของโลก สู่ไทย 
จากวิกฤติ  ‘โควิด-19’

	 นิตยสาร	ด ิอีโคโนมสิต์	ขององักฤษ	ได้เผยแพร่	รายงานวิเคราะห์
ของหน่วยงานวเิคราะห์เศรษฐกิจ	‘อโีคโนมิสต์ อนิเทลลเิจนซ์ ยูนิต’ 
(อไีอยู)ซึง่คาดการณ์ว่า	ผลพวงจากนกัท่องเท่ียวจนี	จ�านวนหลายล้าน
คนได้ยกเลกิ	ปรบัแผนการเดนิทาง	ชะลอระยะเวลาของการท่องเทีย่ว
ออกไป	เพราะเกรงความไม่ปลอดภัย	จากไวรสัสายพันธ์ุใหม่นี	้เกิดการ
ชะงกัของนกัท่องเทีย่วจากจนีในต่างประเทศของจนีจะกลบัไปสูร่ะดบัปกติ
อย่างน้อยคือไตรมาส	 2	 ของปี	 ค.ศ.2021	จึงส่งผลให้ภาพรวมของ
อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วโลกจะได้รบัผลกระทบราว	80,000	ล้านดอลลาร์
หรือประมาณ	2.49	ล้านล้านบาท	

 ถึงตอนนี้แล้ว ชื่อของ ‘ไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่’หรือ ‘ไวรัสอู่ฮั่น’ ที่ก�ำลังระบำดหนัก
อยู่ขณะนี้ คงไม่มีใครตอบว่ำไม่รู้จัก ซึ่งกลุ่ม
ไวรัสโคโรนำน้ัน ถกูค้นพบครัง้แรกเม่ือประมำณ
ปี ค.ศ. 1960 กลุม่อำกำรในระยะแรก จะท�ำให้
เกิดอำกำรเช่นเดียวกับโรคไข้หวัดทั่วไปไม่ได้มี
อำกำรรุนแรงมำก ในขณะที่ช่วงปลำยปี ค.ศ. 
2019เดือนธันวำคม กลับพบพัฒนำกำรของ
ไวรัสชนิดดังกล่ำวได้พัฒนำเป็นสำยพันธุ์ใหม่
ต่ำงจำกทีเ่คยพบในครำวก่อนซึง่มอีำกำรตัง้แต่
เล็กน้อย ปำนกลำง ถึงรุนแรง และมีกำรแพร่
กระจำยเช้ือได้ ที่ เมืองอู ่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ 
ประเทศจีน โดยเป็นบรเิวณทีพ่บผู้ป่วยมำกทีส่ดุ
และคำดว่ำน่ำจะเป็นแหล่งของโรค จำกตลำด
อำหำรทะเลและสัตว์หำยำกในเมือง ซึ่งได้แพร่
กระจำยไปในหลำยเมืองในประเทศจีนและหลำย
ประเทศ เช่น ไทย เกำหลีใต้ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมรกิำ 
ในช่วงเวลำที่รวดเร็ว

Thailand Communications Crisis Management
       ประเทศไทยกับการรับมือ และสื่อสารภาวะวิกฤติ 
        จากผลกระทบของไวรัสสายพันธุ์ใหม่COVID-19



marketplus 93

 

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

“ www.drphot.com   ” 
นักสื่อสำรเชิงกลยุทธ์แบบบูรณำกำร ด้วยประสบกำรณ์
กว่ำ 25 ปี ในด้ำนกำรบรหิำรยทุธศำสตร์ สือ่สำรกำรตลำด 
แบรนด์ ภำพลกัษณ์ขององค์กรจนถงึระดบัชำต ิผูบ้รรยำย
ในระดับปริญญำโท-เอก ให้กับมหำวิทยำลัยทั่วประเทศ 
มผีลงำนวชิำกำรกว่ำ 300 ผลงำนกบัต�ำแหน่งท่ีหลำกหลำย
ท้ังด้ำนธุรกจิ สังคม และศลิปวัฒนธรรม รวมถงึกำรเป็น
นำยกสมำคมประชำสัมพันธ์ไทย 

								โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือกลุ่มประเทศอาเซียน	ที่บรรจุใน	
20	 อันดับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีน	ที่จะสูญเสียรายได้ประมาณ	
7,000	ล้านดอลลาร์	หรือราว	218,300	ล้านบาท		หรือคิดเป็น	1	ใน	10	ของ
ความเสียหายของการท่องเที่ยวทั่วโลก	เพราะยอดนักท่องเที่ยวชาวจีนหายไป	
30-40%	ในขณะที่กลุ่มประเทศในยุโรปและอเมริกา	 	 ได้รับผลกระทบไม่มาก
นักเพราะสัดส่วนนักท่องเท่ียวชาวจีน	 ที่มีในกลุ่มประเทศ	 ดังกล่าวมีเพียง	
ประมาณ	4%	ซึ่งถือว่าไม่มากนัก
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในขณะที่ประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 ได้แถลงว่า	
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัสายพันธ์ุใหม่	ซึง่ถือได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย	ใน	ค.ศ.	2020	นี	้ เป็นอย่างมาก	รวมทัง้ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมจากการเจ็บป่วยและการตายคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น	 และส่ง
ผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจโลก	และเศรษฐกิจไทย	 ท�าให้จีดีพีไทยจะลดลง	
จากประมาณการเดิม	 โดยผลกระทบรุนแรง	ในภาคการท่องเที่ยว	ธุรกิจเคมี	
บันเทิง	สันทนาการ	และสิ่งทอ	โดยข้อมูลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	คาด
การณ์ว่า	จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะหายไป	5	ล้านคน	และรายได้หายไป
ราว	2.5	แสนล้านบาท

จีนกับความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของไทย
	 จากข้อมลูของกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา	นกัท่องเท่ียว
ชาวจนีกลายเป็นแหล่งรายได้หลกัของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว
ของไทย	นกัท่องเท่ียวจากจนีได้มาท่องเท่ียวประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่องเสมอมาโดยในปี	ค.ศ.	2010	สามารถสร้างตัวเลขราย
ได้การท่องเที่ยวได้ถึง	 1	แสนล้านบาทขึ้นเป็นครั้งแรก	 ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนถึง	10%	ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดจาก
ต่างประเทศ		และล่าสดุ	ในปี	ค.ศ.	2018		มจี�านวนนกัท่องเทีย่ว
จากจีนจ�านวน	10.9	ล้านคน	มีรายได้การท่องเที่ยวกว่า	5.43	
แสนล้านบาท	คดิเป็นเกือบ	1	ใน	3	ของรายได้จากนักท่องเทีย่ว
ต่างชาติทั้งหมด
	 สถานการณ์ดงักล่าว	แน่นอนว่า	นอกจากผลกระทบทาง
ด้านการส่งออกแล้ว	 การท่องเที่ยวย่อมได้รับผลกระทบเป็น
อย่างมาก	 จากรายได้ท่ีคิดเป็นสัดส่วนถึง	 30%	 ของรายได้
ทั้งหมด

แนวทาง เพื่อรับมือ แก้ไข  สื่อสารภาวะวิกฤติ 
รับมือกับผลกระทบของไวรัสสายพันธุ์ใหม่  

	 ในส่วนของ	การรบัมอืกับ		แก้ไข	จากโลก	สูไ่ทย	ด้วยการสือ่สาร
ภาวะวิกฤติ	 รับมือกับผลกระทบของไวรัสสายพันธุ์ใหม่	 นี้	 ซึ่งควรมี
แนวทาง	 ท่ีเก่ียวข้องทั้งในระดับประเทศ	 ระดับองค์กร	 และภาค
ประชาชน	ดังมี	ข้อเสนอโดยรวม	ดังนี้

	 พิจารณาใช้มาตรการฉกุเฉนิทางด้านสาธารณสขุ	อย่างรวดเรว็	
เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งของการคัดกรองผู้ป่วย	 การระวัง	 การรักษา
การติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่	ในระดับมาตรฐานโลก

	 ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	 เพ่ือติดตามสถานการณ์โรค
อย่างใกล้ชิด	มีระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่าง
ประเทศ	 เพ่ิมการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล	และสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมส�าหรบัรบัมอืโรคตดิต่ออบุตัใิหม่	มปีระกาศการแจ้งเตอืน
โรคในผู้เดินทาง	 	 ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด	
มาตรการ	แนวทางที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้หลักการช่วยเหลือ	สร้างความ
ร่วมมือ

	 สร้างนวัตกรรม	 ในการการคัดกรองผู้ติดเชื้อ	 	 มีเทคโนโลยีท่ี
สามารถตรวจจบัไวรสัได้ด้วยความแม่นย�าสงู	ท�าให้ทราบผลการตรวจ
ได้รวดเร็ว
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3.
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	 ก�าหนดมาตรการแก้ไขรับมือ	 และการสื่อสารทั้งด้านต่าง
ประเทศ	และในประเทศ	 รวมถึงด้านการปกครองทั้งส่วนกลางและ
ท้องถิ่น	ด้านการพาณิชย์	ด้านการศึกษา	และส่วนราชการเพื่อบูรณา
การร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้อง

	 สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยของภาครัฐและเอกชน		
อีกทัง้ส่งเสริมการเร่งการพัฒนาการรักษา	การผลิตยาและวคัซีนเพือ่
ต้านเชื้อไวรัส	ดังกล่าว

	 การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	 เช่น	 หน้ากาก
อนามัย	 ไว้อย่างเพียงพอ	สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านการ
แพทย์	เตรียมบคุลากรทางการแพทย์และพยาบาลทีม่คีวามเชีย่วชาญ
เพียงพอ	ต่อการรับมือในสถานการณ์		

	 มแีนวทางการสือ่สารในภาวะวิกฤติ		แผนรณรงค์	แผนประชาสัมพันธ์
ควบคูไ่ปกับการเตรยีมการทางด้านจติวิทยาด้วย		ซึง่จะท�าให้ประชาชน
ทราบว่าเกิดอะไรข้ึน	และควรรับมือ	ต้องมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน
อย่างไรบ้าง

	 เร่งสร้างความชัดเจน	 การเปิดเผยข้อมูล	 รูปแบบ	 วิธีการ	
แนวทางปฏิบัติไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐ	เอกชน	ชุมชน	

	 ศึกษา	รวบรวม	เรียบเรียง	วิจัยผลกระทบ	จัดเตรียมที่รูปแบบ	
แนวทาง	 วิธีการ	 และจัดสรรงบประมาณส�ารองเพ่ือช่วยเหลือภาค
ธุรกิจ	ภาคอตุสาหกรรม	ภาคประชาชน	ทีไ่ด้รบัผลกระทบ	ทัง้ด้านการ
ท่องเที่ยว	การลงทุน	และอื่นๆ	ทั้งในระยะสั้น	และระยะยาว

	 เป็นที่ปรึกษา	แนะน�า	จัดท�าแผนฟื้นฟู	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ภายในประเทศ	 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ	 บริษัท	 ชุมชน	
บุคคล	ต่างๆ	ในภาคการท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจาก
จ�านวนนักท่องเที่ยวที่ลดน้อยลง

4.

5.

6.

7.
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	 จดัตัง้ศนูย์พิเศษในการสือ่สาร	สือ่ความ	ให้ข้อมลู	ตอบค�าถาม	
รับเรื่องราวและให้แนวทางแก้ไข		การสร้างความรู้	ความเข้าใจ	การ
ผลติสือ่	ทีเ่ข้าใจง่าย	แนวทางปฏบิตั	ิเก่ียวกบัไวรสั	โรคระบาด	รวมถึง
การ	อ�านวยความสะดวกต่อการป้องกันการตดิเชือ้เบือ้งต้นแก่องค์กร	
บุคคลทั่วไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุม	อย่างเข้าถึง	และรวดเร็ว

	 ปฏิบตักิารข้อมลูข่าวสารและดจิทัิล		การบรหิารข้อมลู	ข่าวสาร	
ทั้งงานมวลชน	สื่อสารมวลชน	เพื่อประชาชนต้องใช้วิจารณญาณทุก
ครั้งในการรับข่าว		โดยเฉพาะ	Social	Media	ต้องพิจารณาความน่า
เชือ่ถอืของบญัชีผูใ้ช้งานทีเ่ผยแพร่ข่าวนัน้	พจิารณาเนือ้หาข่าวอย่าง
ละเอียดรอบคอบโดยเปรียบเทียบกับข่าวจากแหล่งอ่ืนที่น่าเชื่อถือ	
ตรวจสอบแหล่งข่าวท่ีถูกอ้างถึง	 สอบถามผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความเข้าใจและสามารถยืนยันเน้ือหาท่ีปรากฏใน
ข่าวได้	 	 ไม่ส่งต่อและไม่แชร์ข้อความที่ดูเกินจริงและไม่ได้รับการ
ยืนยัน	และควรติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้

	 เร่งประเมินผลกระทบ	ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง	และพิจารณาให้
ความช่วยเหลือฟื้นฟู	เยียวยา	ทั้งด้านกายภาพ	ภาพลักษณ์	กู้วิกฤติ	
สร้างความมั่นใจให้กลับคืนมาโดยเร็วกับกลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 นัก
ท่องเท่ียว	 นักลงทุน	 ผู้ประกอบการ	 ภาคประชาชนทั้งในและต่าง
ประเทศ	และก�าหนดแนวทางแก้ไข	ป้องกันในอนาคต

	 การเรียนรู้	 จากกรณีศึกษา	ที่ประเทศไทยได้พบ	แล้วประสบ
ความส�าเรจ็มาเป็นแนวทาง	รวมถึงศกึษา	กรณีศกึษาของต่างประเทศ
ทีแ่ก้ไข	ทัง้ปัญหา	ภาพลกัษณ์	การสือ่สาร	และภาวะผูน้�าในการแก้ไข
ภาวะวิกฤติ	จนได้รับการยอมรับ	เช่น	สหรัฐ	และสิงคโปร์	เป็นต้น

	 เมือ่การแก้ไขภาวะวกิฤติ	เป็นความเสีย่งของประเทศ	องค์กร	และ
ประชากร		จงึจ�าเป็นต้องได้รบัการจดัการท่ีเหมาะสม			โดยใช้แนวคดิ
ด้านการจดัการ	และการสือ่สาร		เพ่ือน�ามาใช้ในการแก้ไขวิกฤต	ิท�าให้
กลบัมายกระดบัการแข่งขนั	สร้างโอกาส	เพ่ิมมลูค่าให้กับประเทศ	ในท่ีสดุ

11.

12.

13.

14.

ทั่วโลก 93,103 คน
	 จีนแผ่นดินใหญ่	80,267	คน
	 นอกจีน	12,836	คน

เสียชีวิต 3,121 ราย
	 จีนแผ่นดินใหญ่	2,981	ราย
	 นอกจีน	221	ราย

ไทย 43 คน
	 หาย	31	คน	
	 ตาย	1	คน

การป้องกนัตนเอง
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พบแพทย์

สวมหน้ากาก

ล้างมือบ่อยๆ


