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ความ
ไม่แน่นอน คือ ความแน่นอน ...เชื่อแน่ว่าทุกท่าน
คงรู้ซึ้งถึงนัยของค�ากล่าวนี้เป็นอย่างดีในช่วงหลาย

ปีท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนทางด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ หากองค์กรไม่เคยมีการประเมินความ
เสี่ยง และเตรียมมาตรการรับมือด้วยแผนการบริหารความเสี่ยง ก็คง
ต้องประสบภาวะซวนเซจากความเสียหายที่คาดไม่ถึง และยากที่จะ
ตั้งล�า ปรับทิศในการด�าเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้

เพือ่ลดผลกระทบ และความเสยีหายทีอ่าจจะเกิดข้ึนจากภาวะ
คุกคามต่างๆ ที่ไม่อาจรู้ล่วงหน้าว่า จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อไร และจะเกิด
ต่อเนื่องนานแค่ไหนก็ไม่รู้ องค์กรธุรกิจชั้นน�าทั่วโลกจึงมีการจัดท�าแผน
เพ่ือความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan หรือ BCP) 
จนปัจจุบันแม้แต่กิจการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ก็มีความจ�าเป็น
ต้องท�าแผน BCP หากต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าหรือคู่ค้า
ของกิจการว่าจะยังคงได้รับสินค้าหรือบริการโดยไม่หยุดชะงัก

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาให้รอบด้านแล้วจะพบว่า การ
สร้าง BCP ส�าเร็จนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น การลงมือปฏิบัติให้ได้ “อย่าง
ราบรื่น” เพื่อให้กระบวนการควบคุม และรักษาให้เกิดความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ หรือ Business Continuity Management หรือ BCM กลาย
เป็นงานประจ�าจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร จึงจะหมายถึงความส�าเร็จ 
ท่ีแท้จริง 

ส�าหรับองค์กรที่มีความคิดจะเริ่มต้นน�า BCP เข้ามาใช้ หรือ
องค์กรที่จัดท�าแผน BCP เสร็จแล้ว และมีภารกิจต้องบริหารความ 
ต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ BCM ซึ่งอาจจะยังมีความกังวลว่าจะสามารถ
ก�ากับดูแลกิจกรรมให้ต่อเนื่องได้หรือไม่ ในเมื่อมีภาระงานประจ�าที่
วุ่นวายจนแทบไม่มีเวลาให้กับกิจกรรม BCP/BCM หนังสือ คู่มือการ
บริหาร และการส่งเสริม BCM (ภาคปฏิบัติ) จะเป็นตัวช่วยท่ีดีส�าหรับ
องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ที่
ไม่ต้องการให้กิจการชะงักงัน จนส่งผลให้เกิดความเสียหายที่ประเมิน
ค่าไม่ได้  

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของผู้เชี่ยวชาญการจัดท�าแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งเสริมการจัดท�า BCP 
ท่ีร่วมกันกลั่นกรองประสบการณ์ ถ่ายทอดกุญแจส�าคัญเพื่อความ
ส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมขององค์กรที่ต้องการให้มีการบริหาร BCM 
ให้เกิดประสิทธิผลอย่างม่ันคง    

ผู้เขียนได้ประเมินให้ทราบล่วงหน้าถึงปัญหาท่ีองค์กรที่น�า 
BCP/BCM มาใช้จะต้องเผชิญ โดยบ่งชี้ถึงสาเหตุของปัญหา และ
แนะน�ามาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีการอธิบายถึงวิธีสร้าง
เครื่องมือโดยใช้โปรแกรมมาตรฐานใน Microsoft Office คือ Excel 
หรือ Word มาท�าเป็นแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานที่ใช้งานได้
ง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อท�าให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจใน

คู่มือการบริหารและการส่งเสริม

(ภาคปฏิบัติ)

BCM
ลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ�า และมีความสัมพันธ์กับพันธกิจ
หลักที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงการท�าเอกสารตามรูปแบบเพียงคร่ึง ๆ  
กลางๆ แล้วไม่รู้ว่าจะน�าผลจากการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
นอกจากนี้จุดเด่นของหนังสือคือ บอกวิธีที่จะท�าให้ BCM ฝังรากลึก
จนกลายเป็นวฒันธรรมขององค์กร ด้วยการอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ
อย่างละเอียดชัดเจน ให้พนักงานทุกระดับเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่าง
เต็มใจ

จากนี้ไปไม่ว่าจะต้องเผชิญกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่แปรผัน
อย่างรุนแรง หรือประสบกับภาวะภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า จนองค์กรเกิดความเสียหายในระดับใดก็ตาม องค์กรที่มีการ
บริหาร BCM อย่างเข้มแข็งอยู่เสมอ ก็จะสามารถฟื้นสภาพของธุรกิจ
ให้กลับมาด�าเนินกิจการได้อย่างเร็วที่สุด ลดระยะเวลาการหยุดชะงัก
ของธุรกิจให้สั้นที่สุด ซึ่งย่อมหมายถึงการลดความเสียหายให้เหลือ
น้อยที่สุดเช่นกัน 
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ถ้า
ถามว่าในการเรียนแต่งประโยคภาษาญี่ปุ่น เรื่องที่ผู้เรียน
ชาวต่างชาติต้องระวังที่สุด นอกเหนือจากการผันค�ากริยา

เป็นรูปต่างๆ แล้ว ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเลือกใช้ค�าช่วย “ค�า
ช่วยคืออะไร” “มีหน้าที่อะไร” “จะเลือกใช้อย่างไร” นับเป็นปัญหา
ทีส่ร้างความสบัสนให้ผู้เริม่เรยีนภาษาหรอืแม้แต่ ผู้ทีเ่รยีนมานาน
หลายปีแล้วก็ยังรู้สึกลังเลในการเลือกใช้ค�าช่วย ดังนั้น เพื่อคลาย
ข้อสงสัยและไขปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับค�าช่วย คอลัมน์เล่าเรื่อง
หนังสือของเราจึงได้หยิบหนังสือดีมาแนะน�ากัน ในฉบับนี้ด้วย

ก่อนหน้านี้ ทางส�านักพิมพ์ภาษา และวัฒนธรรมได้จัด
พิมพ์หนังสือ “ค�าช่วย ช่วยด้วย!” ซึ่งคณาจารย์ผู้เขียนได้อธิบาย
หน้าที่ของค�าช่วยประเภทต่างๆ และรวบรวมประโยคตัวอย่าง  
ท่ีท�าให้ผูเ้รียนเลอืกใช้ค�าช่วยสบัสนไว้หลายกรณ ีจากวนันัน้จนถงึ
วันนี้ก็ร่วมเก้าปีกว่าๆ ทางส�านักพิมพ์ฯ และคณาจารย์ผู้เขียนจึง
เห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะได้เวลาปรับปรุงหนังสือเล่มนี้เสียที  
ดงันัน้ จงึกลบัมาอกีครัง้พร้อมกับหนงัสือ ค�าช่วย ช่วยด้วย ! (ฉบบั
ปรบัปรงุ) ทีจ่ะมาเสรมิทัพความรูใ้ห้กับผู้ท่ียังสงสัยในการเลอืกใช้
ค�าช่วยในภาษาญี่ปุ่น 

ค�าช่วย ช่วยด้วย ! (ฉบับปรับปรุง) เล่มนี้ ได้คัดเลือกค�า
ช่วยที่พบบ่อยในภาษาญี่ปุ่น 25 ตัว มาอธิบายเรียบเรียงไว้อย่าง
ละเอยีด ในส่วนของเนือ้หา มกีารปรบัปรงุตวัอย่างประโยคใหม่ให้
ทันสมัย และเรียบเรียงค�าอธิบายบางส่วนให้เข้าใจง่ายขึ้น อีกทั้ง
ยังเพิ่มหัวข้อเปรียบเทียบการใช้ค�าช่วยจากเดิมเป็น 37 หัวข้อ ใน
ส่วนของรูปเล่ม ได้จดัพมิพ์ขนาดเลก็ลงเพือ่ให้กะทดัรดัเหมาะกบั
การพกพา และปรับรูปแบบให้เป็นหนังสือ สองสี คือ เขียวกับด�า 
เพื่อเน้นในส่วนที่เป็นจุดส�าคัญให้ชัดเจนขึ้น เน้ือหาของหนังสือ
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ด้วยกนั คอื ตอน
ที่ 1 ประเภทของค�าช่วย เป็นการ
แนะน�าให้รู้จักค�าช่วยประเภทต่าง ๆ 
เช่น ค�าช่วย は (วะ) เมื่ออ่านในตอน
นีจ้ะทราบว่า は จดัอยูใ่นประเภทของ
ค�าช่วยเสริมความ คอื ใช้เพือ่เพิม่เตมิ
ความหมายบางอย่างให้ประโยค เช่น
เดยีวกบั ぐらい (กไุร) しか (ชกิะ) หรอื 
も (โมะ) ถัดมาในตอนท่ี 2 ความ
หมายของค�าช่วย จะแสดงให้เห็นถึง

หน้าที่แต่ละตัวเรียงตามล�าดับตัวอักษร และวิธีใช้ที่มาพร้อมกับ
ประโยคตัวอย่างอธิบายเข้าใจง่าย ในส่วนนี้หากผู้อ่านมีข้อสงสัย
ในการใช้ค�าช่วยตัวใดก็สามารถเปิดอ่านเฉพาะเจาะจงได้เลย 
และตอนที่ 3 ค�าช่วยที่เป็นปัญหาส�าหรับผู้เรียน จะอยู่ในรูปแบบ
ถาม-ตอบระหว่างครกูบัลกูศษิย์ (ดงัรปู) เป็นการหยบิยกประโยค
ที่มีข้อความในประโยคเหมือนกัน แต่มีการใช้ค�าช่วยต่างกันขึ้น
มาเปรยีบเทยีบว่ามคีวามหมายแตกต่างกนัอย่างไร เพือ่ให้ผูอ่้าน
จดจ�าและน�าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะกับความหมายที่
ต้องการสื่อสาร และบางหัวข้อจะมีแบบฝึกหัดให้ลองทดสอบ
ความเข้าใจกันอีกครั้งด้วย ตอนที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของเล่ม
จะเป็น แบบฝึกทบทวน ท้ายเล่มจะมเีฉลย และค�าแปลภาษาไทย
ให้ผู้เรียนเข้าใจหน้าที่ของค�าช่วยในแต่ละประโยคมากขึ้น 

ก็หวังว่าเมื่ออ่านหนังสือ ค�าช่วย ช่วยด้วย ! (ฉบับ
ปรับปรุง) เล่มนี้แล้ว จะช่วยให้ผู้เรียนหมดกังวลกับปัญหาการ
เลอืกใช้ค�าช่วยในภาษาญีปุ่น่ได้ ผูส้นใจสามารถหาซือ้หนงัสอื ค�า
ช่วย ช่วยด้วย ! (ฉบับปรับปรุง) ตามร้านหนังสือได้แล้ววันนี้ หรือ
หากสนใจอ่านหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบของ E-book ก็สามารถ
ดาวน์โหลดได้ตามเวบ็ไซต์เหล่านี ้www.mebmarket.com, www.
ebooks.in.th, www.bookdose.com, www.openserve.co.th, 
http://book.truelife.com, www.ookbee.com และ www.chu-
labook.com/CU-ebook.asp หรือดาวน์โหลดจาก application 
TPA Bookshelf ได้ที่ App Store  
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