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๑

ค้นหาจุดวิกฤติที่ประเทศไทยควรให้ความสำาคัญ 
ต่อการแก้ปัญหา COVID-19 เพ่ือพร้อมเปิดประเทศ ภายใน ๑๒๐ วัน 

กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง

บทสรุปผู้บริหาร
ศศย.สปท. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวทาง 

ในการแกป้ญัหาการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-๑๙ ในระลอกทีส่ี ่ตามนโยบายของนายกรฐัมนตร ี
เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๔ โดยเป็นการประชุมระดมสมองจากศิษย์เก่านักยุทธศาสตร์ของศูนย์ศึกษา
ยทุธศาสตร์ร่วมกันคดิ เริม่จากการระบปุญัหาการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา-๑๙ (COVID-19) 
โดยพิจารณาในทุกมิติ STEEP เพื่อนำาไปสู่การหาจุดวิกฤติสำาคัญ การกำาหนดเป้าหมายใน 
การแก้ปัญหา และกำาหนดผู้มีส่วนเก่ียวข้อง พร้อมท้ังกำาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาจุดวิกฤติสำาคัญ ผลจาก
การระดมสมองครัง้นี ้พบวา่ กจิกรรมทีเ่ปน็จดุวกิฤตสิำาคญั คือ การสรา้งภาวะผูน้ำา (Leadership) 
ในการวางแผนแก้ปัญหาในทุกระดับ เพื่อสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาของประชาชน และ 
การสร้างทัศนคติในการแก้ปัญหา และชุดความคิดมโนทัศน์ (Mindset) ของคนไทย ที่มีต่อ
ภาวะวิกฤติสร้างความตระหนักถึงปัญหาและเป้าหมายร่วมกัน อันจะนำาประเทศไทยพร้อมเปิด
ประเทศ ภายใน ๑๒๐ วัน

สถานการณ์

 นับตั้งแต่ประเทศไทยเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ (COVID-19) 

ระลอกที่สี่  ที่มีความรุนแรงและไม่มีท ่าทีจะลดลง ตั้งแต่ต ้นเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  

จนกระทั่งถึงปัจจุบันเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีอัตราการติดเชื้อเริ่มตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่น 

นับเป็นเวลาหลายสัปดาห์ติดต่อกัน โดยสถิติในวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๔ จากการรายงานของศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ (COVID-19) มีจำานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

กว่า ๑๙,๘๔๓ ราย และเสียชีวิต ๒๓๕ ราย หากนับจำานวนผู้ติดเชื้อสะสม (ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๔) 

จำานวน ๗๖๗.๐๘๘ ราย ไทยเป็นอันดับที่ ๓๔ ของโลก๑

ความสญูเสยีจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา-๑๙ (COVID-19) ซึง่ถอืเป็นวกิฤติ

ของประเทศทีก่่อให้เกดิความสญูเสยีและผลกระทบในวงกว้างในทกุมติ ิทัง้มติสัิงคมจากการสูญเสีย

ชีวิตประชาชนจำานวนมาก จากการให้บริการทางสาธารณสุขที่ไม่สามารถรองรับกับจำานวนผู้ป่วย 

ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นและไม่เพียงพอ มิติเศรษฐกิจจากมาตรการทางการล็อคดาวน์ประเทศ ทำาให้
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๒

กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดลง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

ลดลง ตลอดจนมิติทางการเมือง การกำาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระบบสาธารณสุข  

การจัดหาวัคซีน มาตรการเยียวยา และความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อผู้นำาประเทศ และ

รฐับาลต่อการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วกิฤติ เมือ่เริม่เข้าสู่จดุวกิฤต ิหากรฐับาลไม่สามารถบรหิาร

สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจทำาให้ประเทศเข้าสู่ภาวะที่ไม่อาจฟื้นฟูกลับมาได้

 จากการประชมุเชงิปฏบิติัการฯ ทีป่ระชมุได้ระดมความคดิเหน็ โดยได้นำากระบวนการคดิ

เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก การระบุปัญหา

ที่เกิดขึ้น (Identify Problems) ตาม STEEP โดยระบุปัญหาที่สำาคัญที่สุด ขั้นตอนที่ ๒ พิจารณา

กิจกรรม/แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบ Focal Question “ค้นหาจุดวิกฤติ (กิจกรรม)  

ท่ีประเทศไทยควรให้ความสำาคญัต่อการแก้ปัญหา COVID-19 เพือ่พร้อมเปิดประเทศใน ๑๒๐ วนั” 

พร้อมทั้งวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขั้นตอนที่ ๓ พิจารณาเลือกปัญหาที่เป็นจุดวิกฤติ เพื่อเสนอ

แนวทางและข้อเสนอแนะจุดวิกฤติที่รัฐบาลต้องให้ความสำาคัญ ได้ผลการประชุมฯ ดังนี้

๑. การระบุปัญหาที่เกิดขึ้น (Identify Problems) ตาม STEEP จากการระดม

ความคิดเห็นและวิเคราะห์แล้ว พบว่า ปัญหา (Problems) ที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

ด้านสังคม 

๑) การประชาสมัพันธ์ ข้อมลูข่าวสาร การสือ่สารท่ีไม่มีประสทิธภิาพ

ของภาครัฐ ขาดความชัดเจนในการสื่อสาร เช่น ข้อมูลวัคซีน การบริหาร

จัดการวัคซีนข้อมูลการรักษาของโรค COVID-19 เป็นต้น

๒) การบรหิารจดัการในการจดัหาวคัซนีทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพและปัญหา

ในการกระจายวัคซีนของภาครัฐที่ล่าช้า

๓) รูปแบบการดำาเนินชีวิตวิถีใหม่ มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ เช่น จากการอยูแ่บบครอบครวัใหญ่และงดการเลีย้งสงัสรรค์ เป็นต้น 

๔) ปัญหาความเหลื่อมลำ้า มักเกิดจากผู้มีรายได้น้อยและแรงงาน 

นอกระบบ เนื่องจากการถูกเลิกจ้างและความเจ็บป่วย นำาไปสู่ปัญหาค่าใช้จ่ายและการขาดโอกาส

๑ ศูนย์บริหารสถานการณ์การพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย.(๒๕๖๔).(ออนไลน์). 

สืบค้นเมื่อ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๔ จาก https://www.moicovid.com/

ที่มา : Workpointtoday.com  

ที่มา : สำานักข่าว BBC
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ในการเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ จึงส่งผลต่อปัญหาความเหลื่อมลำ้า เช่น ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหา

ด้านการศกึษา ปัญหาการขาดรายได้เนือ่งจากการตกงานและถกูเลิกจ้าง ส่งผลให้เกดิการก่อปัญหา

อาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น 

๕) ปัญหาการถดถอยทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เนื่องจากการเรียนการสอน 

รูปแบบใหม่นั้นยากต่อการควบคุมและไม่สามารถประเมินความเข้าใจของนักเรียนได้เหมือน 

ในห้องเรียน 

๖) ทัศนคติของคนไทยต่อการรับมือต่อปัญหาวิกฤติยังคงน้อย เนื่องจากคนไทยยังไม่มี

ประสบการณ์ในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพเท่าท่ีควร และไม่เคยเผชิญกับการระบาด

ของโรคติดต่อที่รุนแรงเช่นนี้มาก่อน  

ด้านเทคโนโลยี 

๑) ปัญหาการบริหารจัดการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ ์

ทีเ่ปลีย่นแปลงให้ได้อย่างทนัท่วงท ีเพือ่ควบคมุและจำากดัจำานวนผูต้ดิเชือ้และการช่วยเหลอืเยยีวยา

ประชาชนนำาไปสู่ความพึงพอใจของประชาชน

๒) ภาครัฐขาดการวางแผนและการพัฒนาระบบสาธารณสุข ขาดการนำาเทคโนโลยีมาใช้

ในการบริหารจัดการวัคซีน ไม่มีระบบรองรับด้านสาธารณสุข เช่น ระบบสาธารณสุขทางไกล 

(Telehealth)

๓) วธิเีผยแพร่ข้อมลูและการกระจายข่าวสารของภาครฐัทีไ่ม่ทัว่ถงึ ปัญหาของข่าวปลอม 

(Fake news) จำานวนมาก ซึ่งสร้างความสับสนให้กับประชาชน 

ด้านเศรษฐกิจ 

๑) ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน เนื่องจากการตกงานหรือ

ถกูลดค่าจ้างงาน ทำาให้เกิดการขาดรายได้ หนีสิ้นทีไ่ม่ได้มกีารผ่อนปรน 

ไม่เกิดการชะลอหนี้ ส่งผลให้เกิดการกู้เงินและหนี้นอกระบบ 

๒) การล้มเหลวภาคเศรษฐกิจ เศรษฐกิจตกตำ่า เกิด 

การหยดุชะงกัในห่วงโซ่อปุทาน ส่งผลให้กจิการบางกจิการต้องปิด

ตัวลง ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจSMEs ธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น การท่องเที่ยว การโรงแรม ร้านอาหาร และ 

อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

๓) มาตรการการเยียวยาและการชดเชยการว่างงาน การช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล

ไม่ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ที่มา : สำานักข่าว The Standard
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ด้านสิ่งแวดล้อม 

๑) การเพิม่ขึน้ของขยะ เช่น พลาสตกิ กล่องพสัด ุหน้ากากอนามยัทีใ่ช้แล้ว และขยะตดิเชือ้ 

เป็นต้น รวมทั้งการจัดเก็บวัสดุติดเชื้อ (ทางการแพทย์) 

๒) ปัญหามลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้คนใช้รถสาธารณะน้อยลง เพื่อลดหลีก

เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด ทำาให้ต้องหันมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้น การเผาไหม้ของท่อไอเสียจึงมี

ปริมาณที่มากขึ้น รวมทั้งการเข้าร่วมจัดกิจกรรม (Car Mob และการเผาสถานที่ต่าง ๆ  ที่ประชาชน

ออกมาเรียกร้องรัฐบาล) 

๓) ปัญหาการบริหารจัดการเมืองอย่างชัดเจนและเคร่งครัด เช่น ระบบสุขาภิบาลร่วมกัน 

ทำาให้เกิดโรคได้ 

ด้านการเมือง 

๑) ปัญหาการขาดภาวะผู ้น�า (Leadership) ในทุกระดับ  

ความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผู้นำา

๒) การบริหารจัดการของภาครัฐ ขาดการกระจายอำานาจ  

ความโปร่งใส และสร้างการมส่ีวนร่วมในภาคส่วน ทกุระดับ ตัง้แต่ระดบัประเทศ 

ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น ขาดการวางแผนการเตรียมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ในอนาคต รวมถึง ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซ้ือวัคซีน การกระจายวัคซีน ระเบียบขั้นตอน 

การจัดซื้อจัดจ้าง การยกเว้นภาษีนำาเข้ายา และเวชภัณฑ์ เป็นต้น

๓) การขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ความล่าช้าในการบริหาร

จัดการของภาครัฐ นำาไปสู่การประท้วงของประชาชน

๒. พิจารณากิจกรรม/แนวทางในการแก้ไขปัญหา จากการระดมความคิดเห็น 

ออกมาเป็นปัญหาตาม STEEP แต่ละกลุ่มพิจารณา ๒ กิจกรรมที่สำาคัญในการแก้ไข

ปญัหา เพือ่ตอบ Focal Question พรอ้มท้ังวิเคราะหผ์ูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี จากการประชมุ 

เชิงปฏิบัติการและการระดมสมอง ได้มีการพิจารณาปัญหาที่สำาคัญ ๔ ปัญหา ดังนี้

  ๒.๑ ปัญหาการขาดภาวะผูน้�า (Leadership) ในทกุระดบั ความเชือ่มัน่และ

ศรัทธาในตัวผู้นำา โดยมีความเห็นควรมีกิจกรรมส่งเสริม ดังนี้ 

   ๒.๑.๑ ปรบัคนเพือ่สร้างศรทัธาและภาวะผูน้�า โดยการปรบัเปลีย่น

คณะผู้นำา/ผู้บริหารท่ีต้องมุ่งเน้นเร่ืองความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนในสังคม  

ที่มา : สำานักข่าว BBC
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โดยจัดการทำางานในรูปแบบ Multi task force ที่สามารถทำางานได้หลากหลายมิติ และมีการนำา

เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ซึ่งการแก้ปัญหาวิกฤตศรัทธานั้น ผู้นำา

ต้องยอมรับสถานการณ์ และข้อจำากัดของตนเอง และพยายามปรับตัว เพื่อนำาไปสู่การปรับ 

คณะทำางาน และวิธีการสื่อสาร เพื่อความพร้อมและสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้ทันท่วงที 

  ๒.๑.๒ ปรับแผน วางยุทธศาสตร์ เพื่อหาทางออกให้กับวิกฤติ  

โดยการปรับแผนตามสภาพแวดล้อมและตามสถานการณ์ให้ทันท่วงที คณะทำางานจะต้องปรับ

เปลี่ยนวัฒนธรรมการทำางานและต้องมุ่งนำาเสนอข้อเท็จจริงให้กับผู้นำา เพื่อสามารถนำาไปวางแผน

ยุทธศาสตร์ระยะยาว รวมถึงกลยุทธ์ระยะสั้น เพื่อสื่อสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงระยะเวลาใน 

การดำาเนนิการต่อไปว่า ๑ วนัต่อจากน้ี ๑ สปัดาห์ต่อจากนี ้หรอื ๑ เดือนต่อจากนีท้ำาอะไรและจะดำาเนนิ

การแก้ปัญหานั้น ๆ อย่างไร นอกจากนั้น จะต้องมีแผนสำารองหากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผนที่ 

วางไว ้จะมีทางเลือกสำารองอย ่างไรบ ้าง โดยจัดให ้มีกิจกรรมทบทวนการปฏิบัติ  ดัง น้ี  

๑) Decentralised ในระดับพื้นที่ย่อย ๆ เช่น ระดับ จังหวัด อำาเภอ โดยต้องรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง 

(Centralised) เพื่อกำาหนดแนวทางและทิศทาง รวมถึงกรอบส่วนย่อย ๆ เพื่อให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และไม่ย้อนแย้ง และ ๒) การนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการนโยบาย เช่น Blockchain โดยจะ

ต้องใช้ในการดำาเนนินโยบาย โดยเฉพาะเร่ือง การเบกิจ่ายงบประมาณและการจดัซ้ือจดัจ้าง เพือ่หา

เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

   ๒.๒ ทัศนคติของคนไทยต่อการรับมือต่อปัญหาวิกฤติยังคงน้อย เนื่องจาก 

คนไทยยงัไม่มปีระสบการณ์ในการรบัมอืกบัภาวะฉกุเฉินด้านสขุภาพเท่าทีค่วร และไม่เคยเผชญิกับ

การระบาดของโรคติดต่อที่รุนแรงเช่นนี้มาก่อน  โดยมีความเห็นควรมีกิจกรรมส่งเสริม ดังนี้

   ๒.๒.๑ การสร้างทัศนคติและชุดความคิดมโนทัศน์ทั้งโครงสร้าง

และระบบสงัคม เพือ่มคีวามรูแ้ละความเข้าใจต่อภาวะวกิฤตทิีมี่ความสำาคญัต่อทกุคน เช่นในลกัษณะ

สงคราม เนือ่งจากเป็นสถานการณ์ทีเ่กดิความสญูเสยีในวงกว้าง สร้างผลกระทบและความเดอืดร้อน 

ต่อประชาชนอย่างสาหัส โดยควรมีการนำาเสนอข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจแบบ Realtime  

ที่สามารถเรียนรู้และเสริมสร้างความพร้อมต่อการรับมือสถานการณ์โรคระบาดอื่นในอนาคต

   ๒.๒.๒ มีกิจกรรม/เวทีในการสร้างความตระหนักหรือมุมมองต่อ

ภยัคกุคาม (Common Treat) และเป้าหมาย (Common Goals) ในการแก้ปัญหา COVID-19 

ร่วมกัน ควรส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในการกำาจัดความผิดพลาดของ

มนุษย์ (Human Factor) และการตระหนักต่อสถานการณ์ (Situation Awareness) โดยให้ 
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ความสำาคัญกับจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) โดยอาจลองกำาหนดภาพสถานการณ์ 

(Scenario) อาทิ ในภาวะวิกฤติการว่างงานในวงการบินและการท่องเที่ยว จะมีการปรับตัวอย่างไร 

เป็นต้น

 ๒.๓ การบริหารจัดการของภาครัฐ ที่ขาดการกระจายอำานาจ ความโปร่งใส 

และสร้างการมีส่วนร่วมในภาคส่วน ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับ 

ท้องถิ่น ซึ่งขาดการวางแผนการเตรียมรับมือต่อสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง 

การมผีลประโยชน์ทบัซ้อนในการจดัซือ้วคัซนี การกระจายวคัซนี ระเบยีบขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจ้าง 

การยกเว้นภาษีนำาเข้ายา และเวชภัณฑ์ เป็นต้น โดยมีความเห็นควรมีกิจกรรมส่งเสริม ดังนี้

   ๒.๓.๑ การเปิดเวทีระดมความคดิจากผูท้ีม่คีวามเช่ียวชาญน�าไปสู ่

การจดัตัง้คณะกรรมการในการจดัการในแต่ละภาคส่วน โดยกำาหนดให้โดยรฐับาล เป็นผูร้บัผดิชอบหลกั 

และมีส่วนราชการ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย นักวิชาการ และผู้เช่ียวชาญ มีส่วนเข้าร่วมใน 

การทำางาน 

  ๒.๓.๒ การให้ภาคประชาสงัคมเข้ามามีส่วนร่วมในการน�านโยบาย 

ไปประยกุต์ให้ประสานสอดคล้องกบับริบทของแต่ละชมุชน เนือ่งจากแต่ละชมุชนมคีวามแตกต่างกนั 

จำาเป็นต้องอาศัยคนในพื้นที่เข้ามาช่วยดูแล เพื่อสามารถเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา ได้ตรงจุด

 ๒.๔ การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพของ

ภาครัฐ ขาดความชัดเจนในการสื่อสาร เช่น ข้อมูลวัคซีน การบริหารจัดการวัคซีนข้อมูลการรักษา

ของโรค COVID-19 เป็นต้น โดยมีความเห็นควรมีกิจกรรมส่งเสริม ดังนี้

   ๒.๔.๑ โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ

สถานการณ์โควิด-๑๙ ในลักษณะของ War room ที่มีการกำาหนดพันธกิจ และใช้เทคโนโลยีเข้ามา

ช่วยเป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสาร

   ๒.๔.๒ การเปิดโรงงานแบบ Bubble & Seal โดยสร้างความร่วมมอื

กบัภาคเอกชน ด้วยการจ้างงานภายใต้มาตรการการป้องกนัการระบาดของโควดิ-๑๙ ภายในโรงงาน
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 ๓. จุดวิกฤติที่เป็นข้อเสนอแนะที่รัฐบาลต้องให้ความสำาคัญ จากการระดมสมอง

ข้างต้น พบว่า ปัญหาที่เป็นจุดวิกฤติที่รัฐบาลต้องให้ความสำาคัญเร่งด่วน ดังนี้

• การสร้างภาวะผู้นำา (Leadership) ในทุกระดับ ที่จำาเป็นอย่างยิ่งในภาวะวิกฤติ มุ่งเน้นเรื่อง 

ความโปร่งใสและเป็นทีย่อมรบัของทกุภาคส่วนในสงัคม สามารถทำางานได้หลากหลายมติใินทกุสถานการณ์  
โดยนำาเทคโนโลยเีข้ามาใช้ตอบสนองต่อภยัคกุคามรปูแบบใหม่อย่างชาญฉลาด เพือ่สร้างศรทัธาแก่ประชาชน 
ให้เกิดความเชื่อมั่นและวางใจ 

• การสร้างทศันคตแิละชดุความคดิมโนทศัน์ (Mindset) ของประชาชนและบคุลากรทางสาธารณสขุ 
ให้ตระหนักและรับรู้ภัยคุกคามและเป้าหมายในการแก้ปัญหาร่วมกันในการต่อสู้กับสงครามเชื้อโรค 
ให้แรงเสริม (Empowerment) แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาในภาวะวิกฤติ 

• การบริหารจัดการของภาครัฐ บูรณาการให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมให้เกิด 
การทำางานแบบมส่ีวนร่วม สร้างความเข้มแขง็ให้ระบบมปีระสทิธภิาพ พร้อมรบัมอืต่อสถานการณ์ภาวะวกิฤตใิน
ทุกรูปแบบ

• การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ  ผ่านการจัดตั้งกลไกและเครือข่ายการสื่อสารทั้ง 
ภาพกว้างและภาพลกึทีค่อยกำากับ ตดิตามและปฏบิตักิารด้านข่าวสารทีท่นัการณ์ในทกุมติ ิ ผนวกกบัการเข้าถงึ
ประชาชนในระดับพื้นที่ โดยมุ่งสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนเป็นชุมชนเข้มแข็ง และ
เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสและสามารถพึ่งพาตนเอง เป็นทางออกสำาคัญ

บทสรุป แนวทางข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Brief) จากการคิดวิเคราะห์จุดวิกฤติ
ที่ว่า “ค้นหาจุดวิกฤติที่ประเทศไทยควรให้ความส�าคัญต่อการแก้ปัญหา COVID-19 เพื่อพร้อมเปิด
ประเทศ ภายใน ๑๒๐ วัน” โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) 
ในการจัดประชุมปฏิบัติการของ ศศย.สปท. ในครั้งนี้ พบว่า ปัญหาที่เป็นจุดวิกฤติที่รัฐบาลต้องให้
ความสำาคญัเร่งด่วน คือ การสร้างภาวะผูน้ำา (Leadership) ให้เกดิในทกุระดบั ผ่านการสร้างทศันคตแิละ
ชดุความคดิมโนทศัน์ (Mindset) ให้ตระหนกัถงึการรบัรูภ้ยัคกุคาม ผ่านการบรหิารจดัการของภาครฐั 
ที่จำาเป็นต้องอาศัยการบูรณาการให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และเกิดการทำางานแบบมี 
ส่วนร่วม เพื่อสร้างระบบให้ความเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือต่อสถานการณ์ภาวะ
วิกฤติในทุกรูปแบบ และอาศัยการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพที่เข้าถึงประชาชนและ
ชุมชนอย่างเข้มแข็ง ซึ่งทางออกสำาคัญ คือ การเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสและสามารถพึ่งพาตนเอง 

ทางคณะผู้ดำาเนินการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนวทางต่อประเทศในการนำาไปใช้
ประโยชน์ โดย ศศย.สปท. จะมีการวิเคราะห์และนำาเสนอแนวทางในรายละเอียดของแต่ละ 
มิติความมั่นคงแต่ละด้านในโอกาสต่อไป
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รายนามนักยุทธศาสตร์ร่วมคิดฝ่าวิกฤติ COVID-19

พวกเราเห็นอะไรจากกิจกรรมของ Alumni ในวันนี้
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