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บที่ความในตอนน่� ผู้มจำะกล่าวถ้งสถานการณ์ปัจำจำ่บันที่่� 

เราที่่กคนที่่กองค์การกำาลังเผู้ชื้ิญอย้่ นั�นคือการแพร่ 

ระบาด ของไวรสัโคโรน่าสายพนัธ์่ให้ม่ ห้รือ COVIT-19 ท่ี่�กำาลังที่ว่ความ 

เข�มข�น อย้่ที่่กขณะซึ่้�งส่งผู้ลกระที่บต่อการดำาเนินงานขององค์การ 

โดยตรงที่ั�งในแง่ของการควบค่มดแ้ลบริห้ารจำดัการเก่�ยวกบัพนกังาน 

เจำ�าห้น�าที่่�ผู้้�ปฏิิบัติงาน เนื�องจำากอาจำประสบปัญห้าด�านกำาลังคน 

ห้ากม่ใครคนใดคนห้น้�งป�วย ห้รือเข�าข่ายเส่�ยง และต�องเฝ่้าระวัง ซึ่้�ง

องค์การก็ต�องม่มาตรการควบค่มแก�ไขต่างๆ ออกตามมาเป็นล้กโซึ่่ 

ภัายใต�ข�อกำาห้นดที่่�ห้น่วยงานภัาครัฐระบ่ไว� และก็จำะส่งผู้ลกระที่บ 

โดยตรงกับกระบวนการผู้ลิต การให้�บริการต่างๆ กบัลก้ค�า การติดต่อ 

ประสานงานเพื�อที่ำาธ่รกรรมกับค้่ค�า พันธมิตรที่างการค�า ผู้้�ม่ส่วน 

ได�ส่วนเส่ย และผู้้�ที่่�เก่�ยวข�องอื�นๆ ที่่�ได�รับผู้ลกระที่บ โดยอาจำที่ำาให้� 

ที่่กอย่าง ชื้ะลอตัว ห้ย่ดการดำาเนินการชื้ั�วคราวห้รือยกเลิกการ 

ดำาเนินการไป เลยในบางกรณ่  

ในสภัาวะเช่ื้นน่�สำาห้รบับที่บาที่ของเที่คโนโลย่สารสนเที่ศห้รือ 

IT แล�ว ผู้มจำะขอกล่าวออกเป็น 2 ม่มมอง ม่มมองแรกคือการเตร่ยม 

รบัมอืกบัสถานการณ์ ซ้ึ่�งในส่วน IT ขององค์การแล�วกค็งจำะต�องมองว่า 

IT ที่่�เป็นเครื�องมือสนับสน่นการปฏิิบัติงาน ที่่�ม่บที่บาที่สำาคัญในการ 

ขับเคลื�อนองค์การนั�นจำะรับมืออย่างไร โดยส่วนให้ญ่เราจำะมองออก 

มาในร้ปแบบของการที่ำา Business Continuity Plan ห้รือ BCP คือ 

การวางแผู้นในการบริห้ารจัำดการให้�ธ่รกรรมต่างๆ สามารถดำาเนินการ 

ได�อย่างต่อเนื�องแม�จำะอย่้ในสถานการณ์ท่ี่�ไม่พ้งประสงค์ โดยม่ผู้้�เช่ื้�ยว-

ชื้าญซึ่้�งม่ประสบการในการบริห้ารจำัดการด�าน IT ในระดับโรงงาน 

อ่ตสาห้กรรมได�แบ่งปันแนวที่างในการดำาเนินการเรื�อง BCP ไว�ดังน่� 

 Prepare to planning อันดับแรก เนื�องจำากเป็นสถาน- 

การณ์ที่่�ค่อนข�างใกล�ตัวจำะเร่ยกว่าฉ่กเฉินก็คงได� ดังนั�นจำ้งไม่ม่ความ

จำำาเป็นต�องที่ำาให้�ตรงตาม framework ของ BCP แบบเป๊ะๆ 100% 

ที่ำาให้�อาจำจำะไม่ต�องม่การกำาห้นด  Assessment, Preparedness, 

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

IT VS COVIT-19
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Response, Recovery ห้รอื Plan Do Check Act และลองวาง model 

ท่ี่�ม่ห้ลากห้ลายร้ปแบบ และค่อยๆ พิจำารณาเลือก model ท่ี่�เห้มาะสม 

ซ้ึ่�งจำะใชื้�เวลาค่อนข�างมาก แต่ให้�เน�นท่ี่�ห้ลกัการ และเรื�องท่ี่�จำำาเป็นเลย 

ว่าจำะต�องที่ำาอะไรบ�าง และที่ำาอย่างไร เนื�องจำากระยะเวลาม่อย้่อย่า

งจำำากัด และโจำที่ย์สำาคญัคอืการเปล่�ยนแปลงกระบวนการปฏิิบติังาน 

กบัระบบงานสำาคญัขององค์การในห้ลายๆ ส่วน จำากท่ี่�ต�องปฏิิบติังาน 

แต่เฉพาะภัายในองค์การ เปล่�ยนเป็นต�องให้�สามารถปฏิิบัติงานจำาก

ภัายนอกองค์การได�อย่างปลอดภััย

 Role, Task and Process Identify ควรต�องม่การกำาห้นด 

บที่บาที่ของผู้้ �ปฏิิบัติงาน และเจำ�าห้น�าที่่�ให้�ชื้ัดเจำนระบ่เลยว่าใคร 

คือผู้้ �ที่่�จำะเข�ามา และไม่ต�องเข�ามาปฏิิบัติงานที่่�องค์การ และ 

งานที่่�ปฏิิบัตินั�นคืองานอะไร กำาห้นดกระบวนการปฏิิบัติงาน

เมื�อเกิดสถานการณ์เป็นลำาดบัขั�นตอนท่ี่�ชื้ดัเจำนสำาห้รบัแต่ละ

งาน และประกาศออกมาเพื�อให้�ที่่กคนที่่�เก่�ยวข�องย้ดถือปฏิิบัติอย่าง 

เคร่งครัด ซึ่้�งสำาห้รับ BCP แล�วจำะเน�นไปที่่�เรื�องการจัำดการเก่�ยวกับ 

งาน IT เชื้่นการให้�บริการของระบบงานต่างๆ 

การด้แลเรื�องที่รัพยากรสารสนเที่ศ เครื�องแม่ข่าย และ 

เครื�องมือที่่�เก่�ยวข�อง นอกจำากน่�ก็จำำาเป็นต�องม่การกำาห้นดบที่บาที่ 

ของห้ัวห้น�างาน ผู้้�บริห้ารให้�ชื้ัดเจำน กำาห้นดการประชื้่มห้ารือเพื�อ 

รายงาน และแก�ไขสถานการณ์ของระดับผู้้�บริห้าร ระบ่ผู้้�ที่่�ม่อำานาจำ

ตัดสินใจำในเรื�องต่างๆ ตามภัาระห้น�าที่่�ความรับผู้ิดชื้อบ

 Devices and Tools ควรต�องม่การกำาห้นดแนวที่าง 

การปฏิิบัติในการเข�าถ้ง และใชื้�ระบบงานของผู้้�ใชื้�งานผู้่านอ่ปกรณ์

ห้รือเครื�องมือ ซึ่้�งไม่ได�เป็นไปตามข�อกำาห้นดปกติที่่�ปฏิิบัติกันอย้่เป็น

ประจำำา เชื้่น ใชื้� mobile devices พวกมือถือ tablet ห้รือ notebook 

ส่วนตัวของพนักงานห้รือเจำ�าห้น�าที่่�แที่นการใชื้�เครื�อง computer 

จำากภัายในสำานักงานในการเข�าถ้ง และใชื้�ระบบงานผู้่านชื้่องที่าง

การสื�อสารแบบปลอดภััยจำากภัายนอกสำานักงานขององค์การ อาที่ิ 

เชื้ื�อมต่อผู้่านกลไกของ Virtual Private Networks ห้รือ VPN ซึ่้�ง 

เป็นการเชื้ื�อมต่อที่่�เสมือนว่าได�เข�าใชื้�งานจำากภัายในสำานักงานของ 

องค์การ แต่ความเป็นจำริงจำะอาศัยการเชื้ื�อมต่อผู้่านที่าง Internet 

แต่ม่การใชื้�เครื�องมือห้รือ application ที่่�ที่าง IT กำาห้นด และได�ที่ำา

การอน่ญาตไว�ห้รือการติดตั�งเครื�อง computer เฉพาะกิจำรองรับการ 

remote จำากภัายนอกผู้่าน application ที่่�ม่ความน่าเชื้ื�อถือ และ 

กำาห้นดผู้้�รบัผิู้ดชื้อบในการเข�าใชื้�งานไว�อย่างชื้ดัเจำน ซ้ึ่�งโดยส่วนให้ญ่

จำะเป็นระบบงานที่่�เก่�ยวข�องกับกระบวนการผู้ลิต การจำัดซึ่ื�อ การขาย 

และรวมไปถ้งระบบบัญชื้่ (เร่ยกรวมๆ ว่าระบบ ERP) โดย IT จำะให้� 

ความสำาคญัอย่างยิ�งกบักระบวนการในการควบค่ม และอน่ญาตเข�าถ้ง 

เนื�องจำากเป็นระบบงานท่ี่�ม่ความสำาคญัต่อการดำาเนินงานขององค์การ 

ดังนั�นมาตรการในการควบค่มจำะม่ความรัดก่มอย่างมาก

 License เมื�อองค์การสามารถกำาห้นด และวางแผู้นได� 

แล�วว่าแต่ละประเด็นสำาคัญข�างต�นจำะม่การดำาเนินการอย่างไร สิ�งที่่� 

ต�องคำาน้งถ้งตามมาก็คือเรื�องสิที่ธิ�ในการใชื้�งานระบบ โดยเฉพาะ-

อย่างยิ�งในกรณ่ที่่�เป็นระบบงานที่่�ม่การจำ�างพัฒนาห้รือจำัดซึ่ื�อมา 

ใชื้�งานในองค์การ ซึ่้�งจำะม่ข�อกำาห้นดขอบเขตห้รือเงื�อนไขในการ 

อน่ญาตให้�ใชื้�งานท่ี่�ผู้้�พฒันาห้รอืผู้้�แที่นจำำาห้น่ายระบบงานระบ่ไว� ที่าง IT 

ต�อง ดำาเนินการพิจำารณา และประสานกบัผู้้�พฒันาห้รอืผู้้�แที่นจำำาห้น่าย 

เพื�อห้ารือแนวที่างการใชื้�งานที่่�ม่ความแตกต่างจำากที่่�ระบ่ไว� ซึ่้�ง 

อาจำจำะสามารถดำาเนินการได�เลย ห้รอือาจำจำะต�องม่ค่าใชื้�จำา่ยเพิ�มเติม 

ที่ั�งน่�เพื�อไม่ให้�เป็นการละเมิดสิที่ธิ�การใชื้�งานระบบงานนั�นๆ 

 IT support team สิ�งสำาคัญที่่�ขาดไม่ได�นั�นคือ เมื�อม่การ 

เปล่�ยนร้ปแบบการปฏิิบัติงาน ย่อมเกิดคำาถาม ข�อสงสัย ห้รือปัญห้า 

อ่ปสรรคในการใชื้�กระบวนการให้ม่ในการปฏิิบัติงาน จำำาเป็นต�องม่

การกำาห้นดที่่มงานที่างด�าน IT ห้รืออบรมพนักงานที่่�ม่ศักยภัาพใน

การปฏิิบัติ เพื�อชื้่วยสนับสน่นให้�คำาแนะนำา แก�ไขปัญห้าอ่ปสรรค 

ในการที่ำาตามแผู้น BCP ให้�สำาเร็จำล่ล่วงไปได�อย่างม่ประสิที่ธิภัาพ

 Deliver	Plan	สุดท้ายคือการส่งมอบแผน BCP ที่มีการ 

ระบุการปฏิิบัติิในประเด็นติ่างๆ ครบถ้้วน และผ่านการเห็็นชอบจาก 

ผ้้บริห็ารแล้ว เพ่ืื่อประกาศให้็รับทราบท่ัวทั�งองค์การ และยึดถื้อปฏิิบัติิ 

อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดสถ้านการณ

ตู่อฉบับหน้าอ่าน


