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มา
ต่อกันจากตอนที่แล้ว (ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์, 2562b) นะครับ หลัง

จากเราได้ทราบแล้วว่า รัฐบาลจังหวัดเกียวโตได้ด�าเนินการ

ออกแบบ และพัฒนา “แผนบริหารความต่อเนื่องจังหวัดเกียวโต” 

หรือ “Kyoto BCP” (京都 BCP) (Kyoto Prefecture, 2014) ขึ้นมา 

บทความนี้ผู้เขียนจะมาเล่าสู่กันฟังถึงรายละเอียดของแผนดังกล่าว

โดยจะขออ้างอิงจากการบรรยายของ Professor Dr. Kenji Watanabe 

ผู ้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจากสถาบัน

เทคโนโลยีแห่งนาโงยะ (名古屋工業大学) ผู้ที่ได้รับเชิญให้มา

บรรยายในหัวข้อ “การยกระดบัการรบัมอืการเปลีย่นแปลงในภมูภิาค

ได้โดยการสร้าง Area-BCM ในพื้นที่อุตสาหกรรมในประเทศไทย” 

(Watanabe, 2019) ในงานนิทรรศการ และการแสดงผลงาน Main-

tenance & Resilience Asia 2019 (MRA 2019) ระหว่างวันที่ 2-4 

ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

กรุงเทพฯ และยังเป็นอาจารย์ที่เคยมาเล่าสู่กันฟังในตอน “ท�าความ

รู้จักกับ Area-BCM” ของคอลัมน์ Risk Reduction กันมาแล้ว (ณัฏฐ์ 

ลีละวัฒน์, 2562a)

การบรรยายของ Professor Dr.Kenji Watanabe ในงาน MRA 2019

ธุรกรรมการเงินในภาวะฉุกเฉิน

เรามาดูกันต่อในรายละเอียดนะครับว่าแผน Kyoto BCP 

สามารถท�าให้ประชาชนด�าเนินธุรกรรมการเงินในภาวะฉุกเฉินได้

อย่างไร ถ้ามองในมมุของเครือ่งมอื หนึง่ในเทคโนโลยทีีจ่�าเป็นในการ

จัดท�า “แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับพื้นที่” (Area-BCM) ก็คือ 

“Web-Geographic Information Systems-based for Decision 

Support Systems” หรือ “Web-GIS based for DSS” ซึ่งเป็นการ 

จดัท�าชัน้ของข้อมลูสารสนเทศ (Layer) ทีส่�าคญั เช่น ข้อมลูความเสีย่ง

อุทกภัย ข้อมูลต�าแหน่งตู้กดเงินสดอัตโนมัติในพื้นที่ เป็นต้น

แม้เป้าหมายของการจัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจจะมุ่งไปที่ช่วงการเตรียมความพร้อม เช่น เราสามารถน�าข้อมูล

ที่วิเคราะห์ได้มาสร้างสถานการณ์จ�าลองเพื่อลองออกแบบแผนที่ 

เสี่ยงภัย และอาจจะใช้มันในการฝึกซ้อมได้ แต่ไม่ใช่แค่นั้นส�าหรับ

การใช้งาน Web-GIS based for DSS ทียั่งสามารถประยกุต์ใช้ในช่วง

เวลาอื่นๆ ของวัฏจักรการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติได้ด้วยเช่นกัน 

ตัวอย่างเช่น ในช่วงการรับมือก็สามารถใช้ข้อมูลที่มีการประเมินไว้

ก่อนหน้ามาเป็นข้อมูลการรับมือ หรือการจัดท�า “Zoning Optimiza-

tion” ในช่วงการฟื้นฟู เป็นต้น

และหากมองในมมุของการด�าเนนิงาน กค็งต้องเริม่จาก “การ

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ” ตามแผน Kyoto BCP ที่มอบหมายให้

ทุกหน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบในสถานการณ์ฉุกเฉินใน

บทบาทต่างๆ กันไป ในช่วงการรับมือ ธนาคารท้องถิ่นมีหน้าที่ส�ารวจ

ความเสียหายพื้นที่รับผิดชอบของตน และช่วยเหลือบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง เมื่อส�ารวจข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นได้แล้ว จะต้อง

รายงานให้หน่วยงานก�ากบัดแูลทางด้านการเงนิ (Financial Services 

Agency; FSA) และธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Bank of Japan; 

BOJ) ในขณะเดียวกัน ทางรัฐบาลจังหวัดเกียวโตก็จะด�าเนินการ

ส�ารวจข้อมลูความเสยีหายในภาพรวม และพยากรณ์ผลกระทบทีอ่าจ

จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบ

ไฟฟ้า ระบบแก๊ส ระบบน�้าประปา ระบบสื่อสาร และระบบคมนาคม 

เกียวโต บีซีพี
2ตอนที่

จากฉบับที่แล้วต่อ
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การจัดการบรรยาย การอบรม และการประชุมโดยเชิญหน่วยงานที่

เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา นั่นคงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่

ท�าให้แผน Kyoto BCP ไม่เป็นแผนขึ้นหิ้งแต่เป็นแผนปฏิบัติการที่

พร้อมปฏิบัติได้จริงในช่วงเวลาฉุกเฉิน 

และวันหลังผู้เขียนจะมาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมว่า BCM ไม่ใช่

เรื่องไกลตัว เพราะว่า BCM ก็ยังสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับชีวิต

ครอบครัวและชีวิตประจ�าวันของเราได้ด้วยเช่นกันครับ

ผู้เขียนขอขอบคุณ Science and Technology Research 

Partnership for Sustainable Development (SATREPS) in col-

laboration between Japan Science and Technology Agency 

(JST, JPMJSA1708) และ Japan International Cooperation 

Agency (JICA) ที่ให้การสนับสนุนการเดินทางไปเข้าพบเจ้าหน้าที่

รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดเกียวโตในครั้งนี้ และขอขอบคุณงาน MRA 

2019 ที่เชิญผู้เขียนไปร่วมงานครับ
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แล้วน�าข้อมูลที่ได้ไปรวบรวมกับข้อมูลความเสียหายที่ได้จากการ

ส�ารวจโดยธนาคารท้องถิ่นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจร่วมกัน

เมื่อเข้าสู่ช่วงการฟื้นฟู จะมี “การแบ่งโซน” ส�าหรับการฟื้นฟู

เป็นโซนๆ ทีเ่ร่ิมด�าเนนิการให้กบัโซนส่วนบรกิารทีม่คีวามส�าคญัมาก

ให้สามารถกลบัมาด�าเนนิการได้ก่อน โซนทีม่กีารฟ้ืนกลบัมาให้บรกิาร

ได้ 50% และโซนที่สามารถฟื้นกลับมาให้บริการได้เต็มอัตรา ในสอง

โซนแรกก่อนจะเป็นโซนที่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้เต็มอัตรานั้นก็

จ�าเป็นต้องมกีารร้องขอด้านระบบสาธารณปูโภคทีส่�าคญัด้วย ซึง่ทาง

จังหวัดก็จะได้ผู้ประสานงานร้องขอให้จนกระท่ังส่วนให้บริการนั้น

สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ

ข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลสถานะของระบบสาธารณูปโภคที่

กล่าวถงึทัง้ระบบไฟฟ้า ระบบแก๊ส ระบบน�า้ประปา ระบบส่ือสาร และ

ระบบคมนาคมนั้นก็เป็นหนึ่งใน Layer ที่กล่าวถึงด้วยเช่นกัน การ

ทราบข้อมูลเหล่านี้จะท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับ

แผนการรับมอืได้ง่ายขึน้ และยังสามารถใช้ประกอบการร้องขอระบบ

สาธารณูปโภคในภาวะฉุกเฉินได้เช่นกัน

อีกหน่ึงหลักการที่มีการใช้ในแผน Kyoto BCP ก็คือการใช้

หลักการแบ่งหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเส้นเวลาหรือ 

“Timeline-based Inter-organizational Disaster Management” 

ซึง่เป็นอกีหนึง่หลกัการทีใ่ช้กนัอยูเ่สมอในเรือ่งของการจดัการภยัพบิติั 

(Thamarux et al., 2019) เมื่อมีการใช้ “เส้นเวลา” หรือ Timeline จะ

ท�าให้เราสามารถเตรียมแผนตามระยะเวลาต่อเน่ืองไปสู่การเตรียม

แผนตามระดับความรุนแรงได้ เช่น การเตรียมแผนตั้งแต่ทราบว่าจะ

มีพายุพัดเข้ามา พายุเริ่มก่อตัว พายุเดินทางเข้ามา จนถึงช่วงที่พายุ

พัดผ่านไปได้ เนื่องจากการจัดการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลายหน่วย

งานจึงจ�าเป็นต้องมีการออกแบบแผนตามเส้นเวลา และแบ่งหน้าที่

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ลงในเส้นเวลาดังกล่าวด้วย 

และเม่ือน�าข้อมูลมาประกอบกับแผนที่เตรียมไว้ มีการซักซ้อมที ่

ถูกต้อง การเปิดเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถท�าธุรกรรมในช่วง

ภาวะฉุกเฉินก็จะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป (Watanabe, 

2015)

บทสรุป

เช่นเดยีวกบัท่ีผูเ้ขยีนได้เกริน่น�าไปก่อนหน้าว่า BCM สามารถ

น�ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารในระดับภูมิภาคได้ ไม่จ�าเป็นต้อง

เป็นการใช้งานในระดับบริษัทหรือองค์กรเท่าน้ัน ท้ังน้ีเม่ือเป็นการ 

ปรับใช้กับกระบวนการหรือการท�างานที่มีหลายหน่วยงานเข้ามา

เกีย่วข้องสิง่ทีจ่�าเป็นคอื ‘หน่วยงานกลาง’ ทีจ่ะท�าหน้าทีป่ระสานงาน

ให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ในท่ีน่ีรัฐบาลจังหวัดเกียวโตก็

ปฏบิตัหิน้าทีน่ีไ้ด้เป็นอย่างด ีเนือ่งจากรฐับาลจงัหวดัเกยีวโตให้ความ

ส�าคัญ และบุคลากรก็มีความตระหนักเป็นอย่างดี จังหวัดเกียวโตมี
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