
R
is
k
 
R
e
d
u
c
t
io
n

40 TPA news

Risk Reduction

January 2019 ●  No. 265

ดร.ณัฏฐ์  ลีละวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://natt.leelawat.com

ทุกๆ 
ปีมีภัยพิบัติต่ำงๆ เกิดขึ้นเสมอ ผลกระทบนั้นย่อม

ส่งผลกับธุรกิจ และองค์กรต่ำงออกไปข้ึนอยู่กับ

ควำมสำมำรถในกำรรับมือขององค์กรนั้นๆ และนั่นก็เป็นผลจำก

กำรเตรียมควำมพร้อมที่ดี เหตุกำรณ์ภัยมหำอุทกภัยประเทศไทย 

ปี พ.ศ.2554 เป็นหนึ่งในตัวอย่ำงที่ท�ำให้เห็นควำมส�ำคัญที่ท�ำให้เรำ

เห็นว่ำกำรหยุดชะงักของธุรกิจหนึ่งสำมำรถส่งผลกับห่วงโซ่อุปทำน

ของประเทศ และโลกในบำงอตุสำหกรรม ในปัจจบุนัหลำยหน่วยงำน

ทั้งในประเทศไทย และต่ำงประเทศเล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำร

บริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสำมำรถด�ำเนินกำร 

ต่อไปได้แม้ในช่วงที่ประสบภัยด้วยทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัด 

บทควำมน้ีผู ้เขียนจะขอแนะน�ำอีกแนวคิดใหม่ที่เรียกว่ำ 

‘Area-Business Continuity Management’ หรือ ‘Area-BCM’ ซึ่งเป็น

แนวคิดที่น�ำเสนอโดยองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศแห่งญี่ปุ่น 

(JICA, 2014; Baba et al., 2014) ผ่ำนบทสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญชำว

ญี่ปุ่น ศำสตรำจำรย์ ดร.เคนจิ วะตะนะเบะ กันครับ

ศาสตราจารย์ ดร.เคนจิ วะตะนะเบะ

ก่อนอื่นเรำมำท�ำควำมรู้จักกับอำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญท่ำนนี้กัน

ก่อนนะครับ ศำสตรำจำรย์วะตะนะเบะเป็นศำสตรำจำรย์ประจ�ำ

บณัฑติวิทยำลัยวิศวกรรม และหวัหน้ำกำรจดักำรภยัพบิติั และควำม

ปลอดภัยประจ�ำสถำบันเทคโนโลยีแห่งนำโกย่ำ (名古屋工業大学) 

ท�าความรู้จักกับ Area-BCM
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ของภำคอุตสำหกรรมท้องถิ่นจึงมีควำมส�ำคัญต่อกิจกรรมทำง

เศรษฐศำสตร์สังคมเพื่อกำรกลับไปสู่ภำวะปกติ”

หำกเรำมองดูสถำนกำรณ์ในเวทีโลกก็จะพบเห็นว่ำนำนำ

ประเทศก�ำลังให้ควำมส�ำคัญในเรื่องนี้ ศำสตรำจำรย์วะตะนะเบะ

เสริมว่ำ “หลำยเวทีโลก อย่ำงเช่น ส�ำนักงำนเพื่อกำรลดควำมเสี่ยง

ภยัพบิติัแห่งสหประชำชำติ (UNISDR) ซึง่ให้ควำมส�ำคัญกบับทบำท

ของภำคเอกชนในกำรเพิ่ม ‘Resilience’ ทำงเศรษฐกิจ และสร้ำง

โอกำสส�ำหรบั ‘ควำมร่วมมอืระหว่ำงภำครฐับำล และเอกชน’ (Public-

Private Partnership: PPP) อันเป็นส่วนหนึ่งของภำพรวมกำรก�ำกับ

ดูแลควำมเสี่ยงนั่นเอง”

“Area-BCM ได้รับกำรพัฒนำ และใช้เพื่อท�ำให้องค์กรใน

พื้นที่สำมำรถเอำตัวรอด และสำมำรถด�ำเนินกำรได้แม้ในสภำพ

แวดล้อมที่ไม่แน่นอน”

Area-BCM vs. BCM

ท่ำนผู้อ่ำนบำงท่ำนอำจจะเริ่มสงสัยแล้วว่ำ Area-BCM นี ้

ต่ำงจำก BCM ทั่วๆ ไปที่หลำยท่ำนอำจจะรู้จักกันอยู่แล้ว ศำสตรำ- 

จำรย์วะตะนะเบะตอบว่ำ “เรำได้เรยีนรูจ้ำกหลำยๆ เหตกุำรณ์ทีม่ภียั

พบิตัขินำดใหญ่เกดิขึน้ ควำมเสยีหำยนัน้แพร่ขยำยไปถงึถนน ระบบ

ไฟฟ้ำ รวมทัง้สำธำรณปูโภคต่ำงๆ ส่ิงเหล่ำนีจ้ะกลำยเป็นคอขวดของ

ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจในพื้นที่วงกว้ำง ดังนั้น ควำมพยำยำมของ

แต่ละบริษัทในกำรพัฒนำ BCM แบบปกติหรือแบบดั้งเดิมนั้น อำจ

ไม่เพียงพอที่จะไปถึงระดับของควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจที่ต้องกำร”

อำจำรย์กล่ำวต่อว่ำ “นี่เป็นเหตุผลว่ำท�ำไมแนวคิดใหม่กำร

บริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจแบบพื้นที่ตำมรูปแบบควำมร่วมมือ

ระหว่ำงภำครฐับำล และเอกชนจงึมคีวำมจ�ำเป็น และท�ำให้ JICA น�ำ

เสนอแนวคิดนี้ในปี พ.ศ.2556”

ประเทศญี่ปุ่น ศำสตรำจำรย์วะตะนะเบะมีประสบกำรณ์ด้ำนธุรกิจ

กว่ำ 20 ปีจำกกำรท�ำงำนที่ธนำคำรมิซูโฮ และบริษัท ไพรซ์วอเทอร์

เฮำส์คเูปอส์ ในภำคธรุกจิด้ำนกำรเงนิ และกำรจดักำรควำมเสีย่ง ท่ำน

อำจำรย์ได้รบักำรแต่งต้ังให้เป็นประธำนคณะกรรมกำรรฐับำลหลำย

ชดุในด้ำนกำรจดักำรควำมเส่ียง, กำรบรหิำรควำมต่อเนือ่งทำงธรุกจิ 

(BCM), และกำรคุ้มครองโครงสร้ำงพื้นฐำนวิกฤต (CIP) ของส�ำนัก

เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และ

อตุสำหกรรมประเทศญีปุ่น่ รวมทัง้หน่วยงำนของรฐัท้ังระดบัประเทศ 

และระดับภูมิภำค นอกจำกนี้ท่ำนอำจำรย์ยังเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำน

มำตรฐำน ISO/TC292 (Security & Resilience) เป็นเวลำกว่ำสิบปี

Area-Business Continuity 

Management (Area-BCM)

“Area-BCM เป็นกระบวนกำรวัฏจักรของกำรเข้ำใจควำม

เสี่ยง และผลกระทบ, กำรหำยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมเสี่ยง, กำร

พัฒนำ Area-Business Continuity Plan (Area-BCP), กำรท�ำ 

Planned Action และกำรสอดส่องกำรปรับปรุงระบบ Area-BCM 

อย่ำงต่อเนือ่ง ด้วยควำมร่วมมอืจำกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ องค์กร, 

ผู้จัดกำรสวนอุตสำหกรรม, เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น, ผู้ดูแลสำธำรณูปโภค

พื้นฐำน, และชุมชน” เป็นนิยำมของ Area-BCM ที่ศำสตรำจำรย์วะ

ตะนะเบะกล่ำวถึง

อำจำรย์เสริมด้วยว่ำ “Area-BCP จะเป็นตัวก�ำหนดกรอบ 

และทศิทำงของมำตรกำรบรรเทำควำมเสียหำย และกำรแก้ไขปัญหำ

โดยผูม้ส่ีวนได้เสยีเพือ่ให้กำรด�ำเนนิธรุกิจเป็นไปได้อย่ำงต่อเนือ่งของ

พื้นที่อุตสำหกรรม”

ความจำาเป็นของ Area-BCM

เมื่อพอทรำบนิยำมของ Area-BCM กันแล้ว ท่ำนผู้อ่ำนอำจ

จะแอบสงสยัว่ำท�ำไมบรษิทั หรอืองค์กรถึงจ�ำเป็นต้องท�ำ Area-BCM 

กัน ศำสตรำจำรย์วะตะนะเบะให้เหตุผลว่ำ “กำรเปล่ียนแปลงภูมิ

อำกำศ กำรขยำยตวัอย่ำงรวดเรว็ของสงัคมเมอืง และกำรพฒันำแบบ

ไมม่กีำรบรหิำรดแูลจะมส่ีวนในกำรเพิม่ผลกระทบจำกภยัพบิตั ิและ

เรำก็พบอีกว่ำควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจของโลกนั้นเพิ่มข้ึนอย่ำง

ชัดเจน เมื่อภำคอุตสำหกรรมถูกเชื่อมต่อกันโดยห่วงโซ่อุปทำน และ

เครอืข่ำยกำรค้ำควำมเสยีหำยจงึส่งผลมำกกว่ำขอบเขตทีค่วรจะเป็น 

และผลกระทบน้ีก็แพร่กระจำยไปทั่วโลก” หนึ่งในตัวอย่ำงที่เห็น 

ได้ชดัในประเทศไทยกค็อืเหตกุำรณ์มหำอทุกภยั ประเทศไทย ปี พ.ศ.

2554 นั่นเอง

ศำสตรำจำรย์วะตะนะเบะกล่ำวต่อว่ำ “เนื่องจำกภัยพิบัติมี

ผลกระทบส�ำคญักบัเศรษฐกจิท้องถิน่ กำรจ้ำงงำน และกำรไหลออก

ของจ�ำนวนประชำกร ควำมต่อเนือ่งทำงธุรกิจ และกำรฟ้ืนฟแูต่เนิน่ๆ 
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Area-BCM กับประเทศไทย

มำถึงค�ำถำมว่ำถ้ำประเทศไทยต้องกำรจะใช้ Area-BCM 

อะไรจะเป็นควำมท้ำทำย และข้อแนะน�ำ 

ศำสตรำจำรย์วะตะนะเบะตอบว่ำ “แนวคิด Area-BCM นั้น

ได้ถกูพสิจูน์ไปบำงส่วนแล้วจำกกำรพฒันำโครงกำรพืน้ทีน่�ำร่องโดย 

JICA ในหลำยประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น 

มำเลเซีย, อินโดนีเซีย, และเวียดนำม ในช่วงปี พ.ศ.2556-2557 ผม

เคยเป็นสมำชิกผู้เชี่ยวชำญในคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรด้วย” 

อำจำรย์เล่ำให้ฟังต่อถึงสำเหตุว่ำท�ำไมประเทศไทยถึงไม่ได้

อยูใ่นกลุม่พืน้ท่ีศกึษำในช่วงแรกว่ำเป็นเพรำะ “ธรุกจิในประเทศไทย

ได้มีกำรเร่ิมกำรด�ำเนินกำรในลักษณะแนวคิด Area-BCM ไปบ้ำง

แล้ว และสถำนะของผูม้ส่ีวนได้เสยีกม็คีวำมก้ำวหน้ำ และมคีวำมซบั

ซ้อนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม”

“หลังจำกเริ่มมีกำรพัฒนำโครงกำรน�ำร่อง เรำได้ด�ำเนินกำร

วิจัย และสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรโดยมุ่งศึกษำท่ีประเทศไทย และ 

ท้ำยที่สุดเรำก็พร้อมที่จะเริ่มโครงกำร Area-BCM โดยอ้ำงอิงถึง 

ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐบำล และเอกชนในประเทศไทย พร้อม

ด้วยควำมร่วมมือจำกผู ้เชี่ยวชำญ และผู ้ปฏิบัติในภำคเอกชน 

ภำครัฐบำล และภำคกำรศึกษำ โดยเฉพำะทีมงำนสหสำขำวิชำจำก

ภำคมหำวิทยำลัย”

อำจำรย์ชีใ้ห้เหน็ถงึกญุแจทีจ่ะน�ำไปสูค่วำมส�ำเรจ็ของกำรท�ำ 

Area-BCM ว่ำ “คอืกำรแชร์ภำรกิจร่วมกันระหว่ำง Stakeholder เพือ่

รกัษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และเพิม่ Resilience เพือ่คุณภำพ

ชีวิตที่ยั่งยืนของประชำชนในประเทศไทย”

โครงการ SATREPS: Area-BCM

เมื่อได้ฟังเช่นน้ีแล้วท่ำนผู้อ่ำนอำจจะมีควำมสนใจอยำก

ทรำบว่ำโครงกำรท่ีอำจำรย์บอกว่ำพร้อมแล้วที่จะลงมือพัฒนำใน

ประเทศไทยคืออะไร โครงกำรนี้ผู้เขียนเองก็เป็นหนึ่งในสมำชิกของ

โครงกำรเช่นกัน โครงกำรนี้มีพำร์ทเนอร์จำกหลำกหลำยภำคส่วน 

ทั้งสถำบันเทคโนโลยีแห่งนำโกย่ำ, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, กรม

ป้องกัน และบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวงมหำดไทย และอีกหลำย

หน่วยงำนจำกทั้งประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย

ศำสตรำจำรย์วะตะนะเบะเกริ่นที่มำของโครงกำรน้ีซึ่งเป็น

หนึง่ในโครงกำร Science and Technology Research Partnership 

for Sustainable Development Program (SATREPS) ว่ำ “โครงกำร 

SATREPS เป็นโครงกำรของรัฐบำลญี่ปุ่น ที่ส่งเสริมควำมร่วมมือ 

ด้ำนงำนวจิยัระดบันำนำชำต ิโครงกำรน้ีถูกออกแบบให้มกีำรร่วมมอื

กันระหว่ำง Japan Science and Technology Agency (JST) ซึ่ง

ท�ำหน้ำที่จัดหำทุนวิจัยส�ำหรับโครงกำรทำงวิทยำศำสตร์ และ

เทคโนโลยี และ JICA ซึ่งท�ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือในกำรพัฒนำ

โครงกำร”

ในส่วนของโครงกำร SATREPS ในประเทศไทยนั้น อำจำรย์

เป็นผู้วิจัยหลักของโครงกำร ‘Regional Resilience Enhancement 

through Establishment Area-BCM at Industry Complexes in 

Thailand’ “ซึง่เป็นกรอบแนวคิดควำมร่วมมอืข้ำมภำคส่วนเพือ่ควำม

ต่อเนื่องทำงธุรกิจ เรำก�ำลังศึกษำกลุ่ม Stakeholder เป้ำหมำย และ

ชุมชนท้องถิ่น เรำพยำยำมเพิ่ม Resilience ให้กับนิคมอุตสำหกรรม

ในประเทศไทยโดยกำรท�ำ Area-BCM และเพิ่ม Resilience ให้กับ

ชุมชนเพื่อให้เป็นเมืองที่ยั่งยืนในอีกห้ำปีข้ำงหน้ำ”

บทสรุป

แนวคิด Area-BCM อำจจะเป็นอกีหนึง่แนวทำงทีภ่ำครฐับำล 

และภำคธรุกจิควรให้ควำมสนใจ จำกกำรศกึษำของหน่วยงำนต่ำงๆ 

จำกประเทศญี่ปุ่นผ่ำนกำรศึกษำในพื้นที่น�ำร่อง, คู่มือ, และแผนกำร

ต่ำงๆ ที่มีกำรเผยแพร่ (AHA Centre et al., 2015) หน่วยงำนที่

เก่ียวข้องอำจเริม่ต้นกำรวำงแผนตำมแนวคิดนีไ้ด้ อย่ำงไรก็ดจีดุเริม่ต้น

ทีส่�ำคญัคอืกำรท�ำให้ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนขององค์กรรวมทัง้ 

Stakeholder ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงควำมส�ำคัญ เพื่อให้เกิดควำม

ร่วมมือ และกำรสนับสนุนในกำรด�ำเนินงำนต่อไป
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