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ทุกๆ

ปีมีภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นเสมอ ผลกระทบนั้นย่อม
ส่งผลกับธุรกิจ และองค์กรต่างออกไปขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการรับมือขององค์กรนั้นๆ และนั่นก็เป็นผลจาก
การเตรียมความพร้อมที่ดี เหตุการณ์ภัยมหาอุทกภัยประเทศไทย
ปี พ.ศ.2554 เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ท�ำให้เห็นความส�ำคัญที่ท�ำให้เรา
เห็นว่าการหยุดชะงักของธุรกิจหนึ่งสามารถส่งผลกับห่วงโซ่อุปทาน
ของประเทศ และโลกในบางอุตสาหกรรม ในปัจจุบนั หลายหน่วยงาน
ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศเล็งเห็นความส�ำคัญของการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถด�ำเนินการ
ต่อไปได้แม้ในช่วงที่ประสบภัยด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
บทความนี้ผู้เขียนจะขอแนะน�ำอีกแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า
‘Area-Business Continuity Management’ หรือ ‘Area-BCM’ ซึ่งเป็น
แนวคิดที่น�ำเสนอโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
(JICA, 2014; Baba et al., 2014) ผ่านบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญชาว
ญี่ปุ่น ศาสตราจารย์ ดร.เคนจิ วะตะนะเบะ กันครับ
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ศาสตราจารย์ ดร.เคนจิ วะตะนะเบะ

ก่อนอื่นเรามาท�ำความรู้จักกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้กัน
ก่อนนะครับ ศาสตราจารย์วะตะนะเบะเป็นศาสตราจารย์ประจ�ำ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรม และหัวหน้าการจัดการภัยพิบตั ิ และความ
ปลอดภัยประจ�ำสถาบันเทคโนโลยีแห่งนาโกย่า (名古屋工業大学)
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ประเทศญี่ปุ่น ศาสตราจารย์วะตะนะเบะมีประสบการณ์ด้านธุรกิจ
กว่า 20 ปีจากการท�ำงานที่ธนาคารมิซูโฮ และบริษัท ไพรซ์วอเทอร์
เฮาส์คเู ปอส์ ในภาคธุรกิจด้านการเงิน และการจัดการความเสีย่ ง ท่าน
อาจารย์ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นประธานคณะกรรมการรัฐบาลหลาย
ชุดในด้านการจัดการความเสีย่ ง, การบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
(BCM), และการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานวิกฤต (CIP) ของส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรมประเทศญีป่ นุ่ รวมทัง้ หน่วยงานของรัฐทัง้ ระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค นอกจากนี้ท่านอาจารย์ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
มาตรฐาน ISO/TC292 (Security & Resilience) เป็นเวลากว่าสิบปี

Area-Business Continuity
Management (Area-BCM)

“Area-BCM เป็นกระบวนการวัฏจักรของการเข้าใจความ
เสี่ยง และผลกระทบ, การหายุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยง, การ
พัฒนา Area-Business Continuity Plan (Area-BCP), การท�ำ
Planned Action และการสอดส่องการปรับปรุงระบบ Area-BCM
อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยความร่วมมือจากกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้แก่ องค์กร,
ผู้จัดการสวนอุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น, ผู้ดูแลสาธารณูปโภค
พื้นฐาน, และชุมชน” เป็นนิยามของ Area-BCM ที่ศาสตราจารย์วะ
ตะนะเบะกล่าวถึง
อาจารย์เสริมด้วยว่า “Area-BCP จะเป็นตัวก�ำหนดกรอบ
และทิศทางของมาตรการบรรเทาความเสียหาย และการแก้ไขปัญหา
โดยผูม้ สี ว่ นได้เสียเพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนือ่ งของ
พื้นที่อุตสาหกรรม”

ความจ�ำเป็นของ Area-BCM

เมื่อพอทราบนิยามของ Area-BCM กันแล้ว ท่านผู้อ่านอาจ
จะแอบสงสัยว่าท�ำไมบริษทั หรือองค์กรถึงจ�ำเป็นต้องท�ำ Area-BCM
กัน ศาสตราจารย์วะตะนะเบะให้เหตุผลว่า “การเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสังคมเมือง และการพัฒนาแบบ
ไม่มกี ารบริหารดูแลจะมีสว่ นในการเพิม่ ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ และ
เราก็พบอีกว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโลกนั้นเพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจน เมื่อภาคอุตสาหกรรมถูกเชื่อมต่อกันโดยห่วงโซ่อุปทาน และ
เครือข่ายการค้าความเสียหายจึงส่งผลมากกว่าขอบเขตทีค่ วรจะเป็น
และผลกระทบนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วโลก” หนึ่งในตัวอย่างที่เห็น
ได้ชดั ในประเทศไทยก็คอื เหตุการณ์มหาอุทกภัย ประเทศไทย ปี พ.ศ.
2554 นั่นเอง
ศาสตราจารย์วะตะนะเบะกล่าวต่อว่า “เนื่องจากภัยพิบัติมี
ผลกระทบส�ำคัญกับเศรษฐกิจท้องถิน่ การจ้างงาน และการไหลออก
ของจ�ำนวนประชากร ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ และการฟืน้ ฟูแต่เนิน่ ๆ

ของภาคอุ ต สาหกรรมท้ อ งถิ่ น จึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ กิ จ กรรมทาง
เศรษฐศาสตร์สังคมเพื่อการกลับไปสู่ภาวะปกติ”
หากเรามองดูสถานการณ์ในเวทีโลกก็จะพบเห็นว่านานา
ประเทศก�ำลังให้ความส�ำคัญในเรื่องนี้ ศาสตราจารย์วะตะนะเบะ
เสริมว่า “หลายเวทีโลก อย่างเช่น ส�ำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยง
ภัยพิบตั แิ ห่งสหประชาชาติ (UNISDR) ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับบทบาท
ของภาคเอกชนในการเพิ่ม ‘Resilience’ ทางเศรษฐกิจ และสร้าง
โอกาสส�ำหรับ ‘ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล และเอกชน’ (PublicPrivate Partnership: PPP) อันเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมการก�ำกับ
ดูแลความเสี่ยงนั่นเอง”
“Area-BCM ได้รับการพัฒนา และใช้เพื่อท�ำให้องค์กรใน
พื้นที่สามารถเอาตัวรอด และสามารถด�ำเนินการได้แม้ในสภาพ
แวดล้อมที่ไม่แน่นอน”

Area-BCM vs. BCM

ท่านผู้อ่านบางท่านอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่า Area-BCM นี้
ต่างจาก BCM ทั่วๆ ไปที่หลายท่านอาจจะรู้จักกันอยู่แล้ว ศาสตราจารย์วะตะนะเบะตอบว่า “เราได้เรียนรูจ้ ากหลายๆ เหตุการณ์ทมี่ ภี ยั
พิบตั ขิ นาดใหญ่เกิดขึน้ ความเสียหายนัน้ แพร่ขยายไปถึงถนน ระบบ
ไฟฟ้า รวมทัง้ สาธารณูปโภคต่างๆ สิง่ เหล่านีจ้ ะกลายเป็นคอขวดของ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจในพื้นที่วงกว้าง ดังนั้น ความพยายามของ
แต่ละบริษัทในการพัฒนา BCM แบบปกติหรือแบบดั้งเดิมนั้น อาจ
ไม่เพียงพอที่จะไปถึงระดับของความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ต้องการ”
อาจารย์กล่าวต่อว่า “นี่เป็นเหตุผลว่าท�ำไมแนวคิดใหม่การ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแบบพื้นที่ตามรูปแบบความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐบาล และเอกชนจึงมีความจ�ำเป็น และท�ำให้ JICA น�ำ
เสนอแนวคิดนี้ในปี พ.ศ.2556”
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Area-BCM กับประเทศไทย

มาถึงค�ำถามว่าถ้าประเทศไทยต้องการจะใช้ Area-BCM
อะไรจะเป็นความท้าทาย และข้อแนะน�ำ
ศาสตราจารย์วะตะนะเบะตอบว่า “แนวคิด Area-BCM นั้น
ได้ถกู พิสจู น์ไปบางส่วนแล้วจากการพัฒนาโครงการพืน้ ทีน่ ำ� ร่องโดย
JICA ในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, และเวียดนาม ในช่วงปี พ.ศ.2556-2557 ผม
เคยเป็นสมาชิกผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการบริหารโครงการด้วย”
อาจารย์เล่าให้ฟังต่อถึงสาเหตุว่าท�ำไมประเทศไทยถึงไม่ได้
อยูใ่ นกลุม่ พืน้ ทีศ่ กึ ษาในช่วงแรกว่าเป็นเพราะ “ธุรกิจในประเทศไทย
ได้มีการเริ่มการด�ำเนินการในลักษณะแนวคิด Area-BCM ไปบ้าง
แล้ว และสถานะของผูม้ สี ว่ นได้เสียก็มคี วามก้าวหน้า และมีความซับ
ซ้อนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม”
“หลังจากเริ่มมีการพัฒนาโครงการน�ำร่อง เราได้ด�ำเนินการ
วิจัย และสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยมุ่งศึกษาที่ประเทศไทย และ
ท้ายที่สุดเราก็พร้อมที่จะเริ่มโครงการ Area-BCM โดยอ้างอิงถึง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล และเอกชนในประเทศไทย พร้อม
ด้ ว ยความร่ ว มมื อ จากผู ้ เ ชี่ ย วชาญ และผู ้ ป ฏิ บั ติ ใ นภาคเอกชน
ภาครัฐบาล และภาคการศึกษา โดยเฉพาะทีมงานสหสาขาวิชาจาก
ภาคมหาวิทยาลัย”
อาจารย์ชใี้ ห้เห็นถึงกุญแจทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จของการท�ำ
Area-BCM ว่า “คือการแชร์ภารกิจร่วมกันระหว่าง Stakeholder เพือ่
รักษาความสามารถในการแข่งขัน และเพิม่ Resilience เพือ่ คุณภาพ
ชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนในประเทศไทย”

โครงการ SATREPS: Area-BCM

เมื่อได้ฟังเช่นนี้แล้วท่านผู้อ่านอาจจะมีความสนใจอยาก
ทราบว่าโครงการที่อาจารย์บอกว่าพร้อมแล้วที่จะลงมือพัฒนาใน
ประเทศไทยคืออะไร โครงการนี้ผู้เขียนเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ
โครงการเช่นกัน โครงการนี้มีพาร์ทเนอร์จากหลากหลายภาคส่วน
ทั้งสถาบันเทคโนโลยีแห่งนาโกย่า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรม
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และอีกหลาย
หน่วยงานจากทั้งประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย
ศาสตราจารย์วะตะนะเบะเกริ่นที่มาของโครงการนี้ซึ่งเป็น
หนึง่ ในโครงการ Science and Technology Research Partnership
for Sustainable Development Program (SATREPS) ว่า “โครงการ
SATREPS เป็นโครงการของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านงานวิจยั ระดับนานาชาติ โครงการนีถ้ กู ออกแบบให้มกี ารร่วมมือ
กันระหว่าง Japan Science and Technology Agency (JST) ซึ่ง
ท� ำ หน้ า ที่ จั ด หาทุ น วิ จั ย ส� ำ หรั บ โครงการทางวิ ท ยาศาสตร์ และ
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เทคโนโลยี และ JICA ซึ่งท�ำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา
โครงการ”
ในส่วนของโครงการ SATREPS ในประเทศไทยนั้น อาจารย์
เป็นผู้วิจัยหลักของโครงการ ‘Regional Resilience Enhancement
through Establishment Area-BCM at Industry Complexes in
Thailand’ “ซึง่ เป็นกรอบแนวคิดความร่วมมือข้ามภาคส่วนเพือ่ ความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ เราก�ำลังศึกษากลุ่ม Stakeholder เป้าหมาย และ
ชุมชนท้องถิ่น เราพยายามเพิ่ม Resilience ให้กับนิคมอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยโดยการท�ำ Area-BCM และเพิ่ม Resilience ให้กับ
ชุมชนเพื่อให้เป็นเมืองที่ยั่งยืนในอีกห้าปีข้างหน้า”

บทสรุป

แนวคิด Area-BCM อาจจะเป็นอีกหนึง่ แนวทางทีภ่ าครัฐบาล
และภาคธุรกิจควรให้ความสนใจ จากการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ
จากประเทศญี่ปุ่นผ่านการศึกษาในพื้นที่น�ำร่อง, คู่มือ, และแผนการ
ต่างๆ ที่มีการเผยแพร่ (AHA Centre et al., 2015) หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องอาจเริม่ ต้นการวางแผนตามแนวคิดนีไ้ ด้ อย่างไรก็ดจี ดุ เริม่ ต้น
ทีส่ ำ� คัญคือการท�ำให้ผบู้ ริหาร และพนักงานทุกคนขององค์กรรวมทัง้
Stakeholder ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส�ำคัญ เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือ และการสนับสนุนในการด�ำเนินงานต่อไป TPA
news
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