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มาอีก โดยเฉพาะเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น�้าท่วม สึนามิ 

เป็นต้น โดยเป้าหมายของการเตรียมการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อ

ให้การด�าเนินการธุรกิจของสถานประกอบการด�าเนินการต่อไปได้  

ซึง่ในปัจจบุนัเราจะคุน้กบัค�าว่า BCM (Business Continuity Manage-

ment) นั่นเองและแน่นอนหลายท่านก็จะเริ่มมีข้อสงสัยว่า แล้ว 

ที่ผ่านมาที่สถานประกอบการมีการจัดท�าแผนเตรียมพร้อมรับกับ

สถานการณ์เหตฉุกุเฉนิ เช่น แผนการป้องกนัระงบัอคัคภียั แผนกรณี

เกิดสารเคมีรั่ว ถือเป็นการท�า BCM หรือไม่ หรือว่าแตกต่างกัน  

ในฉบับนี้มาท�าความเข้าใจกันว่าการท�า “แผน BCM เหมือนหรือ

แตกต่างกันอย่างไรกับแผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน”

BCM คืออะไร ? เป็นค�าย่อโดยค�าเต็ม คือ Business Con-

tinuity Management แปลว่า การบริหารจัดการความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจ โดยสถานประกอบการจะต้องสร้างและก�าหนด รวมทั้งจัด

เตรียมความพร้อม เพื่อตอบสนองและปกป้องไม่ให้ธุรกิจได้รับผล-

กระทบ เพื่อมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ รวมทั้งรักษาชื่อ

เสียงของสถานประกอบการ โดยการจัดท�าระบบ BCM นั้นจะต้อง

ก�าหนดสิ่งที่ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมเพื่อจัดการกับเหตุการณ์

ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ซึง่แน่นอนกจิกรรมการด�าเนนิงานในระบบ BCM ต้อง

มีหลายกิจกรรม ซึ่งก็แตกต่างกันไปตามลักษณะธุรกิจของสถาน

ประกอบการนั้นๆ รวมทั้งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย เช่น หาก

สถานทีท่�างานเกดิน�้าท่วมเข้าไปปฏบิตังิานไม่ได้ สถานประกอบการ

จะต้องย้ายพนักงานไปปฏิบัติงานที่ไหน ซึ่งแน่นอนสถานประกอบ

การจะต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์ หรือจะขนส่ง

สินค้าไปให้ลูกค้าอย่างไร หรือในแง่การดูแลพนักงานในกรณีเกิด

นับ
จากกรณีเมื่อปลายปี 2554 ท่ีประเทศไทยประสบกับน�้า

ท่วมครัง้ใหญ่ท�าให้ทกุสถานประกอบการได้รบัผลกระทบ

และได้รับความสญูเสยีจ�านวนมาก โดยระดบัความรนุแรงของแต่ละ

สถานประกอบการก็แตกต่างกันออกไปบางแห่งถึงกับธุรกิจหยุด

ชะงัก ซึ่งแน่นอนในระหว่างเกิดเหตุการณ์น�้าท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมา

ทุกสถานประกอบการต่างต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งในระหว่างเกิด

เหตุการณ์ และหลังเกิดเหตุการณ์  ซึ่งแน่นอนรูปแบบและวิธีการ

จัดการในการแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการก็จะแตกต่างกัน

ออกไป โดยส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์และ

เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จนเมื่อเหตุการณ์ผ่านมาในสภาวะ

ปัจจุบัน สถานประกอบการเริ่มตื่นตัวและหันมาให้ความส�าคัญใน

การเตรียมการณ์ล่วงหน้าเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 

แผน BCM ต่าง หรือเหมือนกันอย่างไร

กับแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
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ประสบความส�าเร็จคือ การส่งเสริมให้ทุกๆ คนมีทัศนคติและ

จิตส�านึกที่ดีต่อ BCM นั่นเอง

ส่วนแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินคืออะไร ? คือ แผนที่

ก�าหนดขึ้นมาหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาในสถานประกอบการ แล้ว

สถานประกอบการจะจัดการกับเหตุฉุกเฉินนั้นอย่างไร ซึ่งระดับของ

เหตฉุกุเฉนินัน้ยงัไม่ได้รนุแรงจนถงึขัน้ท�าให้ธรุกจิหยดุชะงกั เช่น เกดิ

ไฟไหม้ที่คลังเก็บสารเคมี หรือเกิดสารเคมีรั่วไหลจากขบวนการผลิต 

เป็นต้น ซึง่เมือ่เกดิเหตกุารณ์ขึน้ สถานประกอบการจะจดัการกบัเหตุ

ฉุกเฉินนั้นอย่างไร มีขั้นตอนและล�าดับอย่างไร โดยใคร ลักษณะนี้

เรียกว่าแผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (โดยจะมุ่งเน้นการจัดการ

กบัเหตกุารณ์นัน้ๆ เป็นหลกั หรอืมขีอบเขตทีช่ดัเจน) ซึง่หากจะเปรยีบ

เทียบกับแผน BCM แล้วระดับของผลกระทบแล้ว BCM จะมองผล-

กระทบที่วงกว้างกว่า ซึ่งแน่นอนการจัดการก็จะมากกว่าเพราะ

กิจกรรมหรือแผนย่อยต่างๆ จะมีมากกว่าแผนการตอบสนองต่อเหตุ

ฉุกเฉิน (ซึ่งการเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นอาจจะขยายลุกลามจนอาจท�าให้

ธุรกิจหยุดชะงักจนต้องน�าแผน BCM มาใช้ก็ได้)

ขั้นตอนของการจัดท�าแผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินมีกี่

ขั้นตอนอะไรบ้าง ? ในขั้นตอนการจัดท�าแผนฉุกเฉิน จะเริ่มจาก ขั้น

ตอนที ่1 การบ่งชีเ้หตฉุกุเฉนิทีจ่ะเกดิขึน้ตามกจิกรรมการด�าเนนิงาน 

หรอืตามพืน้ทีต่่างๆ ขัน้ตอนที ่2 การจดัท�าแผนการตอบสนองต่อเหตุ

ฉกุเฉนิ โดยเนือ้หาและขัน้ตอนจะมุง่เน้นไปในการปฏบิติัในเรือ่ง หรอื

กจิกรรมทีจ่�าเป็นและเกีย่วข้อง ขัน้ตอนที ่3 การฝึกอบรมและการฝึก

ซ้อม และขั้นตอนที่ 4 คือ การทบทวนและปรับปรุงแผนให้ทันสมัย  

จะเหน็ได้ว่าขัน้ตอนทีจ่ะแตกต่างกนัของ BCM และแผนตอบ

สนองต่อเหตุฉุกเฉิน คือ การจัดท�าแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินนั้น 

จะมุ่งเน้นให้มีการก�าหนดแผนการตอบสนองในทุกๆ เหตุฉุกเฉินที่

เกดิขึน้ แต่ BCM จะมกีารประเมนิผลกระทบกบัเหตกุารณ์ทีจ่ะท�าให้

ธรุกจิหยดุชะงกั เพือ่น�ามาเป็นข้อมลูในการจดัท�าแผนและมาตรการ

รองรับและอีกจุดหนึ่งคือ BCM จะมีการก�าหนดรูปแบบ หรือกลยุทธ์

ที่เหมาะสมและดีที่สุด โดยต้องมองรอบด้าน และ BCM จะมอง

กิจกรรมการด�าเนนิงานทีต้่องมกีารจดัเตรยีมแผนครอบคลมุกว้างทัง้

สถานประกอบการ แต่แผนการตอบสนองต่อเหตฉุกุเฉนิจะมีขอบเขต

ที่จ�าเป็นเป็นหลัก

สรปุ ถงึแม้จะมคีวามแตกต่างกนับ้างแต่สิง่ท่ีสถานประกอบ

การจะต้องพิจารณา คือ หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นมาแล้วสถาน

ประกอบการได้เตรียมการอะไรไว้รองรับแล้วบ้าง เพียงพอและ

เหมาะสมหรือไม่ บุคลากรทุกระดับทราบและปฏิบัติได้หรือไม่ 

เข้าใจบทบาทหน้าที่มากน้อยแค่ไหน ซึ่งส่วนน้ีเป็นส่วนที่ส�าคัญ

มากกว่าความแตกต่างๆ ทั้งสองแผน หวังว่าเมื่ออ่านบทความนี้

แล้วทุกสถานประกอบการจะเริ่มกลับมาทบทวนความพร้อมของ

สถานประกอบการของตนเองนะครับ
 

เหตุการณ์น�้าท่วมและพนักงานได้รับผลกระทบ เป็นต้น

ขั้นตอนการจัดท�า BCM มีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง ? ในการจัด

ท�าระบบ BCM โดยทั่วไปที่เป็นที่ปฏิบัติกันทั่วไป จะมีขั้นตอน หรือ

ล�าดับการด�าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการการบริหารโครงการ การบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยกิจกรรมหลักๆ ที่ต้องจัดท�าในขั้นตอนนี้ 

คอื การวางแผนการด�าเนนิงานโครงการ BCM, การฝึกอบรมให้ความ

รูบ้คุลากรเพือ่ให้มีความรูค้วามสามารถในการจดัท�าระบบ BCM, การ

ก�าหนดนโยบายด้าน BCM, การจัดท�าระบบเอกสารในระบบ BCM 

และระบบบันทึกต่างๆ ซึ่งในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีก�าหนดเพื่อให้

มั่นใจว่าจะมีหน่วยงานที่มาท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการ

เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินธุรกิจและบุคคลากรสามารถตอบสนองและปฏิบัติได้ 

ขัน้ตอนที ่2 คอื การประเมนิความเส่ียง เป็นการค้นหาข้อมลู

ของสถานประกอบการทีเ่กีย่วข้องกบัระบบ BCM โดยกจิกรรมทีต้่อง

ด�าเนินการในขั้นตอนนี้ที่ส�าคัญ คือ การค้นหาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

และส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจว่ามีอะไรบ้าง เกิดขึ้นจากกรณี

ใดได้บ้าง โดยจะต้องค้นหาให้ครอบคลมุทกุเหตกุารณ์ทีส่ามารถเกิด

ขึ้นได้ กิจกรรมต่อไปคือ การประเมินหาเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบ

ต่อธุรกิจมากท่ีสุด เสี่ยงมากที่สุด เสียหายมากที่สุด เพื่อที่สถาน

ประกอบการจะได้ทราบว่าจะเตรยีมการจดัการกับเหตกุารณ์ใดก่อน

หลัง ซึ่งคงจะต้องค�านึงถึงระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นส�าคัญ 

ข้ันตอนที่ 3 การก�าหนดแนวทางการจัดการกับเหตุการณ ์

ที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ในขั้นตอนน้ีผู้บริหารและ 

ทีมงานที่จัดท�า BCM จะต้องก�าหนดรูปแบบและแนวทางที่ดีและมี

ประสิทธิภาพที่สุด 

ขั้นตอนที่ 4 การจัดท�าแผน BCM ในขั้นตอนน้ีมีกิจกรรม

หลักๆ ที่ต้องด�าเนินการคือ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่จะท�าให้

เกดิธรุกจิหยดุชะงกั การบรหิารจดัการกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ตามแผน 

ตามทีมที่สถานประกอบการก�าหนดข้ึนมาและการก�าหนดแผน

รองรับเพื่อไม่ให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงักนั่นเอง ซึ่งขั้นตอนที่ 4 นี้มี

ความส�าคญัมาก โดยรายละเอยีดของขัน้ตอนนีจ้ะแตกต่างกันไปแล้ว

แต่ลกัษณะธรุกจิของสถานประกอบการและรปูแบบทีจ่ะด�าเนนิการ 

(ส่วนรายละเอยีดในแผน BCM จะมอีะไรบ้างน้ันคงต้องหาโอกาสใน

การแจ้งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากรายละเอียดค่อนข้างมาก) 

ข้ันตอนที่ 5 การฝึกอบรมและการฝึกซ้อมแผนใน BCM 

แน่นอนเม่ือมีการจดัท�าแผนต่างๆ ใน BCM ครบถ้วนแล้วเพือ่ให้มัน่ใจ

ว่าแผนที่ก�าหนดมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน สถานประกอบการก็จะ

ต้องท�าการฝึกอบรมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้และฝึกซ้อมเพื่อ 

จะได้น�าข้อบกพร่องต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีมากขึ้น หรือให้ม ี

ข้อบกพร่องที่น้อยที่สุด แน่นอนกลยุทธ์ที่ส�าคัญที่จะท�าให้ BCM TPA
news


