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choke et al., 2020) อีีกทั�งปัจจัยสำคัญที�จะชิ�วยให้้การินำ BCM 

ไปใชิ้ได้อีย�างปริะสบความสำเริ็จโดยขึ้�นกับแต�ลัะกริณี์ศึกษา 

(Sapapthai et al., 2021)

โดยอีีกสิ�งที�สำคัญในการิที�จะพิจาริณ์าอีย�างริะมัดริะวังจะ

เปน็ปริะเด็นเริ่�อีงข้อีงผ้่่มสี�วนเกี�ยวข้อ้ีงภัายในขั้�นตอีนการิทำ BCM 

ก�อีนที�จะเริิ�มดำเนินการิวิเคริาะห้์ข้้อีม่ลัต�าง ๆ  โดยมีห้ลัายวิธุีการิที�

จะใชิ้ในการิวิเคริาะห้์ผ่่้มีส�วนเกี�ยวข้้อีง (Sapapthai et al., 2020)

ผ่ศ.ดริ.ณ์ัฏิฐ์ ยังได้ทำการิบริริยายถึงแนวคิดข้อีง Area-

BCM ที�ไดเ้ริิ�มตน้จากปริะเทศญี�ป่น่ (Baba et al., 2014) โดยที�เปน็

แนวคดิการิบริหิ้าริความต�อีเน่�อีงในริะดบัพ่�นที�ที�มกีาริปริบัข้อีบเข้ต

พ่�นที�ได ้เพ่�อีส�งเสริมิการิบริหิ้าริในริะดบัพ่�นที�มากกว�าริะดับ แต�ลัะ

อีงค์กริห้ริ่อีบริิษัท โดยในปัจจ่บันทั�งจ่ฬาลังกริณ์์มห้าวิทยาลััย, 

Nagoya Institute of Technology แลัะสถาบันทางวิชิาการิอี่�น ๆ 

ริวมถึงห้น�วยงานภัาคริัฐข้อีงปริะเทศไทย แลัะปริะเทศญี�ป่่นมีการิ

การืบรืิหารืความต่่อเน่�องทางธุ์รืกิจ และการืบริืหารื

ความต่อ่เน่�องทางธ์รุืกจิในรืะดบัพื่่�นท่� (BCM and Area-BCM)

ผ่ศ.ดริ.ณ์ัฏิฐ์ ลัีลัะวัฒน์ อีาจาริย์ปริะจำภัาควิชิาวิศวกริริม

อี่ตสาห้การิ คณ์ะวิศวกริริมศาสตริ์ ผ่่้อีำนวยการิห้ลัักส่ตริสห้สาข้า

วิชิาการิจัดการิความเสี�ยง แลัะภััยพิบัติ บัณ์ฑ์ิตวิทยาลััย แลัะ

ห้ัวห้น้ากลั่�มวิจัยริะบบสาริสนเทศการิจัดการิภััยพิบัติ แลัะความ

เสี�ยง จ่ฬาลังกริณ์์มห้าวิทยาลััย ได้กลั�าวถึงปริะเด็นในข้อีงธุ่ริกิจ 

แลัะการิบริหิ้าริความต�อีเน่�อีงทางธุร่ิกจิในริะดบัพ่�นที� (Area-BCM) 

อีกีทั�งยงัไดพ้ด่คย่ถงึโอีกาสในการิพฒันาแนวคดินี�ลังไปยงัริะบบที�

มคีวามเฉพาะเจาะจง การิบริริยายเริิ�มตน้จากเริ่�อีงแนวคดิข้อีงการิ

บริิห้าริความต�อีเน่�อีงทางธุ่ริกิจ แลัะความสามาริถในการิดำเนิน

การิเพ่�อีปอ้ีงกนัความเสยีห้ายที�จะเกดิกบัการิดำเนนิงานที�เกดิจาก

ภััยพบัิต ิแลัะเพ่�อีสริา้งความเชิ่�อีมั�นในการิดำเนนิการิอีย�างต�อีเน่�อีง

ข้อีงอีงค์กริ

ห้นึ�งในสิ�งสำคัญค่อีการิดำเนินการิตาม “BCM flow” โดย

เริิ�มจากข้ั�นตอีนการิจัดตั�งนโยบาย การิวิเคริาะห้์ การิกำห้นด

กลัย่ทธุ แลัะท้ายที�ส่ดค่อี การิกำห้นดแผ่นทั�งห้มด ห้ลัังจากมีการิ

กำห้นดแผ่นแลัว้ ในข้ั�นตอีนต�อีมานั�นไดแ้ก� การิกำห้นดการิปริะเมนิ

ผ่ลัการินำไปใชิ้ แลัะการิตริวจสอีบ ซึ่ึ�งจะนำไปส่�คำตอีบที�ว�าแผ่น

เห้ลั�านี�นั�นจะได้ริับการิปริับปริ่ง แลัะพัฒนาให้้ดีข้ึ�นได้อีย�างไริใน

อีนาคต 

นอีกจากนี� ผ่ศ.ดริ.ณ์ัฏิฐ์ ยังได้ยกกริณ์ีตัวอีย�างห้ลัาย ๆ 

กริณ์ีข้ึ�นมา ริวมถึงอี่บัติภััยการิริะเบิดข้อีงโริงงานสาริเคมีที�เกิดข้ึ�น

เม่�อีไม�นานมานี� (Leelawat & Vilaivan, 2021) แลัะยังกลั�าวถึง

งานวจิยั แลัะแนวโนม้ข้อีงการิศกึษาเริ่�อีง BCM (Charoenthamma-

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์์

คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ จุฬาลังกรณ์มหาวิิทย์าลััย์

กลัุมวิิจัย์ระบับัสารสนเทศการจัดการภัย์พิิบััติ

แลัะควิามเสี่ย์ง จุฬาลังกรณ์มหาวิิทย์าลััย์

http://natt.leelawat.com

เพื่อระบบสาธารณสุขในระหวางการเกิดภัยพิบัติ

แนวคิด

การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
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จดัทำการิศกึษาในโคริงการิ “Regional Resilience Enhancement 

through the Establishment of Area-BCM at Industry 

Complexes in Thailand” ข้อ้ีมล่ัต�าง ๆ  ที�โคริงการินี�ได้มกีาริศึกษา

ข้ั�นตอีนต�าง ๆ ที�มีความเกี�ยวข้้อีงกันในการิดำเนินกิจการิเพ่�อีที�จะ

อีอีกแบบกิจกริริมข้อีง Area-BCM (Kodaka et al., 2020) แลัะ

เพ่�อีทำความเข้า้ใจถงึปจัจยัที�ส�งผ่ลักริะทบกบัการินำไปใชิง้านข้อีง

แบบจำลัอีง Area-BCM (Meechang et al., 2021)

การืบรืหิารืธ์รุืกจิในปรืะเทศเคนย่าในสถึานการืณภ์ยั่

พื่ิบัต่ิ

อีาจาริย์ Anne Omamo อีาจาริย์ปริะจำ Jomo Kenyatta 

University of Agriculture and Technology ได้บริริยายเกี�ยวกับ

การิบริิห้าริธุ่ริกิจในปริะเทศเคนยาในสถานการิณ์์ภััยพิบัติ โดยได้

เริิ�มตน้กลั�าวถึงข้อ้ีมล่ัพ่�นฐานข้อีงภัยัพบิตัใินปริะเทศเคนยา ข้อ้ีมล่ั

เกี�ยวกับความเสี�ยงที�เกิดขึ้�น ผ่ลักริะทบที�เกิดจากสถานการิณ์์

ภััยพบัิตใินภัาคธุร่ิกจิ แลัะความเสยีห้ายที�เกิดกบัสิ�งปล่ักสริา้ง แลัะ

สินทริัพย์ สาธุาริณ์ส่ข้ แลัะการิบริิการิต�าง ๆ

ความเสี�ยงที�ได้กลั�าวถึงมาทั�งห้มดนั�น แสดงถึงความ

อีันตริายต�อีโคริงสร้ิางพ่�นฐาน แลัะยังกริะทบไปยังห้�วงโซึ่�อี่ปทาน 

ดังนั�นแลั้วอีงค์ความริ่้เกี�ยวกับเริ่�อีงข้อีง CI แลัะ BCM จึงเป็นสิ�งที�

จำเปน็ในการิยบัยั�งความเสยีห้าย แลัะเพ่�อีที�จะยงัคงสภัาพให้ก้าริ

บริิการิยังสามาริถดำเนินการิต�อีไปได้ในชิ�วงเวลัาที�ต้อีงเผ่ชิิญกับ

ความไม�แน�นอีน อีกีทั�งยงัมกีาริแจกแจงถงึผ่ลักริะทบจากภัยัพบิตัิ

ที�มีต�อีริะบบธุ่ริกิจต�าง ๆ ในปริะเทศเคนย�าด้วยเชิ�นกัน

อีาจาริย์ Omamo ยังได้ให้้ข้้อีเสนอีแนะเกี�ยวกับกลัย่ทธุ์

สำห้ริับการิบริิห้าริธุ่ริกิจในชิ�วงสถานการิณ์์ภััยพิบัติ โดยริวมถึง

คำแนะนำในการิเตรีิยมการิลั�วงห้น้า แลัะการิฝ่กฝ่นบ่คคลัเพ่�อีให้้

ได้เข้้าใจถึงสถานการิณ์์ แลัะมีอีงค์ความร้่ิเพียงพอี

ให้้ชิ�วยเห้ลั่อีตัวเอีง ผ่่้อี่�น ริวมถึงสามาริถที�จะชิ�วย

ป้อีงกันความเสียห้ายที�จะตามมาได้

รืะบบสาธ์ารืณสุขของปรืะเทศไทย่

ในส� วนข้อีงการิพ่ด ค่ย เกี� ยวกับริะบบ

สาธุาริณ์ส่ข้ข้อีงปริะเทศไทย ที�ผ้่่ชิ�วยศาสตริาจาริย์ 

ริ.ต.ต.ห้ญิง ดริ.ปชิาณ์ัฎฐ์ นันไทยทวีก่ลั อีาจาริย์

ปริะจำคณ์ะพยาบาลัศาสตริ์ แลัะห้ลัักส่ตริสห้สาข้า

วิชิาการิจัดการิความเสี�ยง แลัะภััยพิบัติ บัณ์ฑ์ิต

วทิยาลััย จฬ่าลังกริณ์ม์ห้าวทิยาลััย ไดก้ลั�าวถงึริะบบ

กฎห้มาย แลัะการิวางแผ่นเพ่�อีจัดการิภััยพิบัติใน

ปริะเทศไทย แลัะยงัชิี�ให้เ้ห้น็ว�าริะบบสาธุาริณ์สข่้นั�น

ต้อีงมีความเกี�ยวข้้อีงกับอีงค์ความริ่้ด้านการิจัดการิภััยพิบัติในข้ั�น

ตอีนข้อีงการิเตริยีมความพริอ้ีม (Preparedness) ในวงจริข้อีงการิ

จัดการิภััยพิบัติ

ปริะเทศไทยนั�นมีริะบบ แลัะการิทำงานที�มีการิบ่ริณ์าการิ

ในข้ั�นตอีนนี� ริวมถึงการิปฏิิบัติอี่�น ๆ เชิ�น การิเตริียมอี่ปกริณ์์ แลัะ

การิทำงานริ�วมกนักบัผ้่่มสี�วนเกี�ยวข้้อีง แลัะแน�นอีนว�าความทา้ทาย

ที�มคีวามกดดนัต�อีริะบบสาธุาริณ์สข่้ข้อีงปริะเทศไทยในปัจจ่บันนั�น 

มาจากการิแพริ�ริะบาดข้อีง COVID-19 ดังนั�นแลั้วกริะทริวง

สาธุาริณ์ส่ข้ข้อีงปริะเทศไทยจึงได้ทำความริ�วมม่อีกับอีงค์การิ

ริะห้ว�างปริะเทศอี่�น ๆ เพ่�อีพัฒนาวิธุีการิแก้ไข้ปัญห้า ซึึ่�งวิธีุการิ

เห้ลั�านั�นกส็�งผ่ลัให้ต้อ้ีงมกีาริพฒันา ห้ริอ่ีจดัให้มี้การิดำเนนิการิทาง

ด้านสาธุาริณ์ส่ข้ข้ึ�นมาเพิ�มเติม โดย “ความปกติให้ม� (New 

Normal)” นั�นยงัข้ยายกวา้งข้ึ�นจนคริอีบคลัม่ไปถงึ กริอีบการิทำงาน

เพ่�อีการิเตริียมความพริ้อีมสำห้ริับทริัพยากริทางด้านสาธุาริณ์ส่ข้ 

ที�ให้ค้วามสำคญักบัข้ั�นตอีนในการิตอีบโต/้ริบัมอ่ี (Response) แลัะ

การิฟ้�นฟ่ในชิ�วงต้น (Early Recovery) ที�ต้อีงการิทั�งความริ�วมม่อี

ริะห้ว�างห้น�วยงานที�ริับผ่ิดชิอีบ แลัะการิสนับสน่นจากภัายนอีก

นอีกจากนี�สำห้ริบัปริะเทศไทยนั�น อีงคค์วามริ่เ้กี�ยวกบัแผ่น

ความต�อีเน่�อีงทางธุ่ริกิจ (BCP) ในริะบบสาธุาริณ์ส่ข้นั�น มาจาก

การิจัดตั�งคณ์ะกริริมการิที�เกี�ยวข้้อีง ที�ได้มีการิวางแผ่นการิทำงาน

ห้ลัังจากภัาวะวิกฤติในริะดับภั่มิภัาค แลัะการิดำเนินการิเพ่�อียัง

ป้อีงกันการิให้้บริิการิข้อีงโริงพยาบาลัในภัาวะวิกฤติ ผ่�านการิใชิ้

งานริะบบส่�อีสังคมอีอีนไลัน์ นอีกจากนี�ยังได้มีการิกลั�าวถึง

เคริ่�อีงมอ่ี แลัะข้้อีแนะนำเพ่�อียงัคงการิทำงานข้อีงริะบบการิปฏิบิตัิ

การิในภัาวะที�ไม�แน�นอีนอีย�างการิริะบาดข้อีง COVID-19




