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1. ค าว่า “แนวปฏิบติัท่ีดีของการด าเนินธรุกิจต่อเน่ือง” คืออะไร? 
ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทัง้หลายรวมถงึตวัของลูกคา้เอง มสีิง่ทีต่้องการคอื หากมกีารเกดิภยัพบิตั ิหรอื

อุบตัภิยัขึน้และก่อใหเ้กดิความเสยีหายกบับรษิทั บรษิทัจะต้องไม่หยุดกจิการทีม่คีวามส าคญั หรอืหาก
ว่าจ าเปนนต้องมกีารหยุดกิจการ กนจะต้องรบีเปิดให้บรกิารใหม่ให้เรนวทสีุดเท่าที่จะสามารถท าได้ การ
ด าเนินธุรกจิต่อเนื่องเปนนเรือ่งทีไ่ดร้บัการจดัล าดบัจากบรษิทัต่าง ๆ ใหเ้ปนนประเดนนยุทธศาสตรใ์นระดบั
การบรหิารจดัการ เปนนการด าเนินการไปเพื่อป้องกนัไม่ใหลู้กคา้หนัไปใชส้นิคา้และบรกิารของบรษิทัอื่น 
หรือบริษัทคู่แข่ง อันจะส่งผลให้มูลค่การตลาดต ่ าลง และจะส่งผลลบกับภาพพจน์ของบริษัทอัน
เนื่องมาจากการหยดุกจิการ 

เราเรยีกแผนที่มเีป้าหมายเพื่อที่จะสามารถรบัประกนัความต่อเน่ืองของการด าเนินธุรกิจน้ีว่า 
“แผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง” หรอื Business Continuity Plan (BCP) โดยตามปกตแิลว้แผนนี้มี
เนื้อหาเกี่ยวกบัการจดัท างระบส ารองบและส านักงาน บุคลากรตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และการ
ยนืยนัความปลอดภยัอย่างรวดเรนว การจะท าให้แผนนี้ประสบความส าเรนจท าได้โดยการปฏบิตัอิย่าง
ถูกต้องตามลกัษณะกิจการบรษิัทและขนาดของกิจการ ทุกบรษิัทสมควรที่จะมแีผนดงักล่าวนี้ด้วย
เหตุผลทีว่่าบรษิทัไมต่อ้งลงทุนมากในเรือ่งนี้ 

 

 
แนวคดิของแผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง 

ยุโรปและอเมรกิามคีวามก้าวหน้ากว่าญี่ปุ่นในเรื่องของการน าเอาแผนการด าเนินธุรกจิต่อเน่ือง
มาปฏบิตั ิในขณะทีย่งัปรากฏว่ามคีวามเหลื่อมล ้านในมาตรการป้องกนัสาธารณภยัของบรษิทัญี่ปุ่นแต่
ก่อน แต่ยงัมหีลายประการทีแ่นวคดิส าคญัและวธิกีารมคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้ จงึขอแนะน าใหบ้รษิทั
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ไดท้บทวนแผนของบรษิทัแต่เดมิกบัหลกัการและแนวคดิของการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง ยกเวน้ในกรณีที่
บรษิทัไดด้ าเนินการในเรื่องนี้เปนนอยา่งดอียูแ่ลว้ 

2. ลกัษณะของการปฏิบติัท่ีดีในการด าเนินธรุกิจต่อเน่ือง 
การปฏบิตัทิีด่ใีนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง ซึง่เปนนผลจากการทีบ่รษิทัไดพ้ฒันาแผนด าเนินธุรกจิ

ต่อเนื่อง ผ่านการตรวจสอบสิง่ต่าง ๆ ทีจ่ าเปนต้องตรวจสอบ ผ่านการจดัฝึกอบรม ทบทวนแผนแลว้ นั ้น 
มลีกัษณะดงัต่อไปน้ีทีม่คีวามแตกต่างจากมาตรการป้องกนัภยัพบิตัเิดมิของบรษิทั 

(1) แผนด าเนินธุรกจิต่อเนื่องถูกพฒันาขึน้จากการคาดการณ์ว่าจะมคีวามเสยีหายอย่างรา้ยแรงที่
อาจจะส่งผลกระทบในเชงิลบกบัธุรกจิของบรษิทั 

(2) เปนนที่สงัเกตว่าภายหลงัจากเหตุภยัพบิตัิจะมทีรพัยากรเหลอือยู่อย่างจ ากดั และความ
พยายามควรเน้นย า้ในเรือ่งของภารกจิทีส่ าคญัเท่านัน้ 

3. แต่ละบุคคลที่รบัผดิชอบภารกจิส าคญัแต่ละภารกิจจะต้อแตก ารายการกรณีต่างๆ ที่ความ
ต่อเนื่องของการปฏบิตัภิารกจิส าคญัทีอ่าจจะไดร้บัความเสยีหาย และนอกจากนี้จะต้องตรวจสอบอย่าง
สม ่าเสมอ ซึง่ผลกนคอืจะสามารถคาดการณ์ภยัพบิตัทิีจ่ะเกดิขึน้ไดทุ้กกรณี 

4. มกีารระบุปจัจยัส าคญั (คอขวด) ซึง่เปนนสิง่ทีจ่ าเปนนอย่างยิง่ส าหรบัความต่อเนื่องของภารกจิ
ส าคญั ที่อาจจะใช้เวลาและต้องใชแ้รงงานส าหรบัการจดัซื้อใหม่และการฟ้ืนฟู และสิง่นี้อาจจะขดัขวาง
ภารกจิในการฟ้ืนฟู 

5. มกีารก าหนดเวลาในการบูรณะฟ้ืนฟู และมกีารเตรยีมการล่วงหน้าส าหรบัการบูรณะฟ้ืนฟู 
โดยด าเนินการในรปูแบบบรูณาการ 

6. มกีารจดัตัง้ระบบบรหิารจดัการในสภาวะฉุกเฉินอยา่งเปนนเอกภาพหนึ่งเดยีว โดยระบบบรหิาร
จดัการประกอบด้วยการบรหิารธุรกิจ การตดัสินใจและการบรหิารงาน โดยในแผนดงักล่าวจะรวม
องคป์ระกอบของการจดัการสภาวะฉุกเฉิน การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน การคงไวซ้ึ่งสายการบงัคบั
บัญชา การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจที่มี
ความส าคญั 

3. คณุลกัษณะของคู่มือ 
(1) เมื่อค าถงึถงึการทีบ่รษิทัญี่ปุ่นมกัจะมคีวามคุน้เคยเปนนอย่างดกีบัภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิและ

บรษิทัญีปุ่น่มกัจะรูส้กึว่าจะท าอะไรไมถู่กเมือ่ความเสยีหายไม่เปนนไปตามทีต่นเองคาดการณ์ไว ้ซึง่เรื่อง
ดงักล่าวนี้ในแผนด าเนินธุรกจิต่อเนื่องไดม้คี าอธบิายเรื่องความส าคญัของการวางแผนและอธบิายว่าจะ
เริม่ต้นอย่างไร ในเรื่องของการวางแผนนี้จะเน้นอธบิาย ในสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในโลกแห่งความเปนนจรงิเปนน
หลกั ซึ่งภยัพบิตัิที่มกัจะเกิดนัน้ในญี่ปุ่นคอืแผ่นดนิไหว และภยัน้ีกนเปนนที่หวาดกลวัของต่างประเทศ
เช่นเดยีวกนัเพราะมศีกัยภาพในการสรา้งความเสยีหายได้มาก หลงัจากนั ้นกนค่อย ๆ เพิม่ประเภทของ
ภยัพบิตัอิื่น ๆ ทีค่าดการณ์ว่าจะเกดิ 

(2) ในการพฒันาหรอืปรบัปรุงการเตรยีมความพรอ้มนัน้ ไม่จ าเปนนต้องลงทุนสูง ขอแนะน าว่าให้
พจิารณาในประเดนนเฉพาะเรื่องไป ให้ใช้ทรพัยากรที่มอียู่ และท าในลกัษณะบูรณาการ (ขอย ้าว่าไม่มี
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ความจ าเปนนเลยแม้แต่น้อยที่จะต้องรื้อตึกหรอือาคารใหม่ทัง้หมดเพื่อสร้างตึกหรอือาคารที่สามารถ
ตา้นทานแผ่นดนิไหว) 

(3) เมื่อมสีถานการณ์ที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในซพัพลายเชน จะต้องถูกภาค
บงัคบัให้จดัท าแนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดในการด าเนินธุรกจิต่อเน่ืองแลว้ เป้าหมายการด าเนินการในชัน้แรก
นัน้ไม่จ าเปนนจะต้องท าให้ได้ทุกเรื่องทุกประเดนนของแผนการด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง (กล่าวคือไม่
จ าเปนนต้องท าใหไ้ดเ้หมอืนกบัในยุโรปและอเมรกิา) แต่ควรท าเท่าทีท่ าไดใ้นทางปฏบิตัไิปก่อน ในทาง
กลบักนันัน้บรษิทักนจะตอ้งมคีวามพยายามค่อย ๆ ยกระดบัมาตรฐานใหเ้ทยีบเท่ามาตรฐานสากล แต่ขอ
ย า้ว่าการด าเนินการทีก่่อใหเ้กดิการลงทุนซ ้าซอ้นนัน้ไมไ่ดอ้ยูใ่นค าแนะน าของคู่มอืนี้ 

(4) เปนนที่ชดัเจนว่าการด าเนินธุรกจิต่อเนื่ องนัน้ไม่ใช่เปนนงานส าคญัชิ้นแรกที่บรษิทัจะต้องท า
ทนัทภีายหลงัการเกดิภยัพบิตั ิแต่สิง่ทีบ่รษิทัจะตอ้งท าก่อนเปนนล าดบัแรกภายหลงัจากการเกดิภยัพบิตัิ
คอืการมุ่งเน้นไปในเรื่องของการรกัษาชวีติ และการป้องกนัไม่ให้เกดิภยัพบิตัซิ ้าเตมิขึน้มาอกี ในการ
ด าเนินการธุรกิจต่อเนื่องนัน้ควรจะต้องมคีวามร่วมมอืจากชุมชนด้วย ทัง้นี้เพื่อให้สอดคล้องกบัแผน
มาตรการรองรบัการเกดิภยัพบิตัทิีไ่ดจ้ดัท าไวก่้อนหน้า 

(5) บรษิทัญีปุ่น่ทีป่ระสบกบัภยัพบิตัทิีส่่งผลกระทบเปนนพืน้ทีว่งกวา้ง ไดม้กีารน าเอาความร่วมมอื
กบัชุมชน และมกีารช่วยเหลอืชุมชน ในมาตรการป้องกนัภยัพิบตัิต่าง ๆ คณะผู้บรหิารยงัได้มกีาร
ประกาศเรื่องความเสยีหายทีค่าดว่าจะเกดิจากภยัพบิตัเิปนนวงกวา้งเพื่อเปนนการกระตุ้นเตอืนใหชุ้มชน
ไดม้กีารน าแนวทางการปฏบิตัทิีด่มีาด าเนินการ 

(6) ขอแนะน าว่าใหม้กีารปรบัปรุงพฒันาอย่างต่อเนื่อง และไม่ต้องค านึงมากนักว่าจะใหม้คีวาม
สมบูรณ์แบบในช่วงแรก และในการที่จะท าแผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องนัน้สิ่งควรมองข้ามไม่ได้คอื
แบบแผนและแนวทางเดมิของบรษิทัในภาพรวมทัง้หมดนัน้มคีวามส าคญั ซึง่หมายความว่าถ้าบรษิทัมี
ระบบการจดัการในเรือ่งนี้ดอียูแ่ลว้ กนควรใหก้ารด าการแผนธุรกจิต่อเนื่องมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนและ
แนวทางเดมิ 

4. ความมุ่งหวงัและประเดน็ท่ีจะช่วยในการน าแนวทางการปฏิบติัท่ีดีมาใช้ 
 

จากการทีบ่รษิทัญีปุ่น่ไดผ้่านประสบการณ์เรื่องของแผ่นดนิไหวมาก่อน บรษิทัญี่ปุ่นเองนัน้กนไดม้ี
มาตรการรบัมอืเช่นการสรา้งตกึอาคารให้รองรบัความรุนแรงของแผ่นดนิไหว การมแีผนบูรณะฟ้ืนฟูที่
ประสานสอดคล้องกนัแผนของภาครฐั ซึ่งแผนและมาตรการเหล่านี้ได้ผ่านการตรวจสอบและประเมนิ 
จนอาจกล่าวได้ว่าญี่ปุ่นมคีวามก้าวหน้ากว่าหลายประเทศในเรื่องน้ี แต่อย่างไรกนดอียากจะบอกว่า
ประเทศญี่ปุ่นของเรานัน้ยงัล้าหลงัในเรื่องของแผนการด าเนินธุรกจิต่อเน่ือง ซึ่งจะเปนนยุทธศาสตรใ์น
การป้องกนักจิการทีส่ าคญัยิง่ยวด (critical operations) เพื่อใหบ้รกิารต่อไปได้ในยามทีป่ระสบภยัพบิตั ิ
หรอือุบตัภิยัขัน้รนุแรง ดงันัน้หลกัคดิคอืว่าหากไดม้กีารส่งเสรมิใหม้กีารน าแผนด าเนินธุรกจิต่อเนื่องมา
ใชแ้ลว้ กนจะช่วยลดความเสีย่งของตวับรษิทัเอง และรวมถงึความเสีย่งของบรษิทัทีเ่กี่ยวเนื่องดว้ย และ
นอกจากนี้ยงัจะช่วยลดความเสยีหายทางอ้อมไดด้้วยสิง่ต่าง ๆ เหล่านี้  เปนนแรงจูงใจที่ท าให้ต้องเขยีน
คู่มอืฉบบัน้ีขึน้อย่างทีไ่ด้กล่าวแลว้ว่าถงึแมบ้รษิทัจะมแีละใชแ้นวทางตลอดจนมาตรการป้องกนัและลด
ผลกระทบจากภยัพบิตัขิองเดมิอยู่แล้ว แต่เมื่อเราดูหลกัการ แนวคดิและวธิกีารแล้วจะเหนนว่ามคีวาม
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แตกต่างกนัในหลายประเดนน และในส่วนของเนื้อหาที่มคีวามคลา้ยคลงึกนันัน้ เรากนควรที่จะหยบิมาใช้
ทัง้สองส่วน (กล่าวคอืภาครฐักนคงจะต้องด าเนินการต่อไปในเรื่องของการคาดการณ์ความเสยีหาย การ
บูรณะฟ้ืนฟู การลงทุน โดยการรายงานแจ้งให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทราบ) ในการขบัเคลื่อนเรื่องแผน
ด าเนนิธุรกจิต่อเนื่อง สิง่ทีจ่ะตอ้งค านึงถงึก่อนงมหีลายประการ ดงันี้ 

ประการที ่1 ขอย ้าอีกครัง้หน่ึงว่าถึงแม้บริษัทจะมีเป้าประสงค์หลักที่จะท าให้มีการ
ด าเนินการธุรกิจต่อเนื่องต่อไปได้ในยามที่ประสบภยัพบิตัินัน้ สิง่ที่ส าคญัที่สุดคอืการรกัษาชวีติของ
พนกังานเจา้หน้าทีข่องบรษิทั 

ประการที ่2 ความสนใจหลกัในประเดนนเกี่ยวกบัประเภทของภยัพบิตัิในญี่ปุ่นจะแตกต่าง
จากยุโรปและอเมรกิา กล่าวคอืในยุโรปและอเมรกิาให้ความสนใจในภยัพบิตัทิี่เกดิจากการกระท าของ
มนุษยเ์ปนนหลกั เช่น การก่อการรา้ย เปนนต้น ในขณะทีญ่ปีุ่นจะใหน้ ้าหนักมากกว่ากบัภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้
ตามธรรมชาตเิมื่อเปรยีบเทยีบประเภทของภยัคุกคามทัง้สองกรณีกนจะเหนนว่าในกรณีของภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาตนิัน้เมือ่เกดิขึน้จะเกดิความเสยีหายในวงกวา้งมากกว่า และเปนนการยากทีม่นุษยจ์ะป้องกนัภยั
พบิตัเิหล่านี้ไม่ให้เกดิขึน้ได เมื่อมคีวามต่างเช่นนี้เรากนเหนนว่ามาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรบัภยัทัง้
สองลกัษณะกนจะแตกต่างกนั เมือ่เปนนเช่นน้ีแลว้บรษิทัญี่ปุ่นไม่ควรท าตามอย่างทีบ่รษิทัของอเมรกิาและ
ยุโรปเสยีทุกอย่างแต่ใหพ้ฒันารูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในประเทศญี่ปุ่น ในทางกลบักนัเรา
มุ่งหวงัที่จะมแีผนที่ใช้กรอบแนวเดยีวกันเพื่อให้การด าเนินการแผนธุรกิจเฉพาะประเทศญี่ปุ่นได้มี
มาตรฐานเทยีบเท่าระดบัโลกเช่นเดยีวกนั 

ประการที ่3  แนวทางในเอกสารเล่มนี้ได้ถูกเขยีนไว้ส าหรบับรษิัทเอกชน และเน้นย ้าถึง
ความจ าเปนนและมปีระสิทธิภาพขององค์กร (Corporations) ที่ปฏิบตัิงานในความร่วมมอืโดย
ค านึงถงึซพัลายเชนดว้ย การท าแผนด าเนินธุรกจิต่อเนื่องทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้จะต้องมคีวามรูแ้ละความ
เขา้ใจในการปกครองและการตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเ่หมาะสม ยกตวัอย่างเช่น ถ้าสมมตวิ่า ในการ
ซ่อมแซมโรงงานหรอือุปกรณ์การผลติมคีวามจ าเปนนต้อต้องไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อี านาจหน้าที ่แต่ละ
หน่วยการปกครองจะต้องสนองตอบเนื่องจากมองเหนนความส าคญัของการด าเนินแผนธุกจิต่อเนื่องใน
การบรรเทาภยัพบิตั ิ

5. สถานะของคู่มือ 
คู่มอืนี้จดัท าขึน้เพื่อให้ค าแนะน าแก่บรษิทัญี่ปุ่นในเรื่องของแผนด าเนินธุรกจิต่อเน่ืองทัง้ในส่วน

ของเนื้อหากนด ีและในส่วนของผลที่จะเกิดขึน้เมื่อน ามาใช้ นอกจากนี้คู่มอืยงัจะช่วยให้บรษิัทในการ
พจิารณาอย่างอสิระบนพืน้ฐานของความส าคญัของการค านึงถงึการป้องกนัและบรรเทาภยับตัเิมื่อมอง
ในมติขิองสงัคม บนพื้นฐานของความส าคญัของการด ารงอยู่ของธุรกจิ และบนพื้นฐานของผลการท า
ความดทีี่ได้รบั หากมองไปยงัภาคราชการและคณะกรรมการสอบสวนพเิศษ กนย่อมเปนนที่แน่นอนว่า
อยากจะใหทุ้กบรษิทัไดม้กีารด าเนินการในเรื่องนี้ และต้องการใหแ้นวความคดิเรื่องแผนธุรกจิต่อเนื่อง
ไดก้ระจายไปอยา่งถว้นทัว่ 
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6. การใช้เชค็ลิสต์ 
ในคู่มอืนี้ไดม้กีารจดัท า “เชนคลสิตข์องแผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง” ไว ้เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบ

ว่าไดม้กีารน ากระบวนการขัน้ตอนต่าง ๆ ไปใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 
นอกจากนี้แล้ว เชนคลิสต์นี้ ยงัจะมปีระโยชน์ส าหรบัเปนนสิ่งยนืยนัว่าสิ่งใหนเปนนสิ่งที่จ าเปนนที่

จะตอ้งปฏบิตัใิหไ้ดใ้นแผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง ความคาดหวงัของผูเ้ขยีนคู่มือนี้คอืการใช ้เชนคลสิต์
นี้หลาย ๆ ครัง้ ใช้ซ ้าแลว้ซ ้าอกี และในขณะเดยีวกนักนมกีารปรบัปรุงเชนคลสิต์อย่างต่อเนื่องเพื่อท าให้มี
กจิกรรมดา้นแผนธุรกจิต่อเนื่องนี้ด าเนินต่อไปดว้ยความเขม้แขนง 
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ส่วนท่ี 1 ความจ าเป็นของแผนการด าเนินธรุกิจต่อเน่ืองและหลกัแนวคิดขัน้พืน้ฐาน 

1.1 ความจ าเป็นของแผนการด าเนินธรุกิจต่อเน่ือง และประเดน็ 

1.1.1 ความจ าเป็นส าหรบัการด าเนินความพยายามเพ่ือให้ธรุกิจสามารถด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองไปได้ในยามท่ีเกิดสถานการณ์ภยัพิบติัขึ้น 

ในประเทศญีปุ่น่ซึง่มภียัพบิตัเิกดิขึน้บ่อย ๆ นัน้ ในภาพรวมคอือยากจะเหนนการท าใหญ้ีปุ่น่เปนน
ประเทศทีม่คีวามเขม้แขนงพรอ้มรบัมอืภยัพบิตั ิมคีวามรว่มมอืกนัของทุกภาคส่วนไมว่่าจะเปนนภาค
ราชการ เอกชน และประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายใตส้ถานการณ์ทีอ่าจจะท าใหเ้กดิผลกระทบไป
ยงัภาคธุรกจิของโลกดว้ยนัน้กนยิง่มคีวามส าคญัทีภ่าคธุรกจิของญีปุ่่นจะตอ้งพฒันาการเตรยีมความ
พรอ้มของตนเองเพื่อใหเ้วลาทีเ่กดิภยัพบิตัจิะสามารถฟ้ืนฟูบรูณะกจิกรรมทางธุรกจิทีม่คีวามส าคญั
จ าเปนนใหก้ลบัสู่ระดบัทีเ่ปนนอยูก่่อนทีจ่ะเกดิเหตุการณ์เช่นว่านี้ ความส าคญัอกีประการหนึ่งคอืเรือ่งของ
ชุมชนหมูบ่า้นความพรอ้มของบรษิทัในการรบัมอืภยัพบิตัทิ าใหส้ามารถดแูลประชาชนเรือ่งการจา้งงาน
และการรกัษา Supply Chain เอาไวไ้ด ้

แต่ในอกีประเดนนหน่ึงนัน้ กนตอ้งขอเน้นย า้เช่นกนัว่าในฝ ัง่ของบรษิทัลกูคา้และตลาดนัน้ได้
มองเหนนความส าคญัเปนนอย่างสงูกบัการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืภยัพบิตัอิยา่งละเอยีดและอยา่งเปนน
ระบบ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ขณะนี้กนเปนนทีย่อมรบักนัอย่างกวา้งขวาง (เช่นกรณีทวปียโุรปและอเมรกิา) 
แลว้ว่าการส่งเสรมิการน าแผนธุรกจิต่อเนื่องมาใชใ้นบรษิทันัน้ จรงิ ๆ แลว้เปนนการท าใหม้มีลูค่าเพิม่เกดิ
ขึน้กบับรษิทันัน่เอง 

1.1.2 ประเดน็ในหลกัแนวคิดของแผนการด าเนินธรุกิจต่อเน่ือง1 
เปนนที่ทราบกนัดอียู่แล้วว่าบรษิัทญี่ปุ่นได้มกีารเตรยีมการรบัมอืภยัพบิตัิทางธรรมชาติอย่างมี

มาตรฐานอยู่ในชัน้แนวหน้าของโลก แมจ้ะมัน่ใจนักหนาในเรื่องนี้ แต่เราควรศึกษาหลกัแนวคดิที่ว่า 
“เราควรจะใหค้วามส าคญั และเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบั ภยัพบิตัโิดยใชแ้ผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง ซึ่ง
ไมว่่าจะเปนนภยัประเภทใหนกนรบัมอืไดห้มด”2 

ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งภัยธรรมชาติเกิดขึ้นถี่นัน้ มีหลายบริษัทที่มีความยอดเยี่ยมที่ได้มีการ
คาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นและได้วางแผนเตรียมความพร้อมไว้แล้ว โดยอาศัย
ประสบการณ์เกี่ยวกับภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละเกี่ยวเนื่องกบัการตอบโต้สถานการณ์เฉพาะหลงัการ
เกดิภยัพบิตัขิ ึน้ จงึท าใหเ้รามคีวามเชื่อว่า จรงิ ๆ แลว้เราไม่มทีางเลอืกอื่นใดเลย นอกจากการตดัสนิใจ
หลงัจากมคีวามเขา้ใจความเสยีหายที่แทจ้รงิ แต่อย่างไรกนตาม เปนนสิง่จ าเปนนทีจ่ะพจิารณาว่าท่าทหีรอื
ความคดิเยี่ยงนี้น าไปสู่ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกบั “การส่งเสรมิการเตรยีมความพร้อมขัน้สูง
ส าหรบัทุกประเภทภยั” ซึง่เปนนแนวคดิกระแสหลกัของหลกัการดา้นการด าเนินธุรกจิเฉพาะ 
 
                                                           
1

 ในคู่มือน้ีขอใหม้องการด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองเป็นเร่ืองของ “business (jigyo) continuity” จากเดิมท่ีมองวา่เป็น “business 

(gyomu) continuity”  
2

 ในหลายแง่มุมท่ีเป็นแนวการปฏิบติัท่ีดีจะอยูภ่ายใตค้วามคิดท่ีวา่ตอ้งเตรียมการรับมือภยัพบิติัทุกประเภทภยั 



7 

บรษิัทญี่ปุ่นน่าจะต้องทราบด้วยว่าถ้าบรษิัทได้มกีารให้แต่ละแผนกของตนเอง มที ามาตรการรบัมอื
แผ่นดนิไหวเพยีงประเภทเดยีวเท่านัน้ ไม่ไดเ้ผื่อใหก้บัภยัประเภทอื่นดว้ย นัน้ ความเปนนจรงิกนคอืว่าใน
หลาย ๆ กรณีมาตรการทีเ่ตรยีมพรอ้มรบัมอืเฉพาะเรื่องแผ่นดนิไหว กนสามารถใชก้บัภยัประเภทอื่น ๆ 
ทัง้ภยัธรรมชาติและภยัที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ด้วย ถ้ามคีวามคิดเหนนตรงจุดนี้สอดคล้อง
ต้องกันแล้ว บรษิัทญี่ปุ่นจะสามารถเข้าใจว่าท าไมบริษัทต่างชาติจึงให้ความส าคัญในการพัฒนา
แผนการด าเนินธุรกิจต่อเนื่องที่สามารถรบัมอืได้กบัทุกภยั แทนที่จะเน้นไปที่ภยัธรรมชาตทิี่พวกเขา
เหนนว่าความความเสีย่งน้อย  
 

1.1.3 ลกัษณะของแผนการด าเนินธรุกิจเฉพาะในญ่ีปุ่ นเพ่ือเตรียมความพร้อมรบัมือภยับติัทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง 

ดงัที่ได้กล่าวแล้วว่าแผนการด าเนินธุรกจิเฉพาะไม่ใช่เปนนสิง่ที่ท าภายหลงัจากที่ได้มกีารส ารวจ
ตรวจสอบความเสีย่ง แต่เปนนสิง่ที่มกีารพฒันาขึน้โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหส้ามารถเดนิหน้ากจิกรรม
ทางธุรกจิทีส่ าคญัไมว่่าความเสีย่งจะเปนนเช่นไร3 

อยา่งไรกนด ีในประเทศญีปุ่น่นัน้ เมือ่ไดเ้กดิแผ่นดนิไหวกนิพืน้ทีบ่รเิวณกวา้งใหญ่ไพศาล ลกัษณะ
การด าเนินการตอบสนองต่อสถานการณ์ของบรษิัทญี่ปุ่นกนมคีวามเปนนไปได้สูงว่าจะต้องอาศยัความ
ร่วมมอืกบัชุมชนท้องถิน่และบรษิทัอื่น ๆ ด้วย ความคาดหวงัส าหรบัความร่วมมอืจากท้องถิน่มสีูงใน
ความคดิของบรษิทั และในเหตุการณ์ภยัพบิตัิที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกนได้เคยมปีระสบการณ์ที่หลาย ๆ 
บรษิัทร่วมมอืกนัเปนนอย่างด ีดงันัน้เปนนที่เชื่อได้ว่าประเดนนต่อไปน้ีในญี่ปุ่นกนจะท าได้ดกีว่าในบรษิัท
ต่างประเทศ 

คู่มอืนี้ไดร้บัการพฒันาขึน้โดยพจิารณาถงึแนวโน้มในการเดนิทางไปสู่มาตรฐานสากลในส่วนของ
การจดัท าแผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง ถ้าความร่วมมอืกบัชุมชนท้องถิน่ถูกน าไปผนวกกบัแผนการ
ด าเนินธุรกิจเฉพาะโดยเปนนส่วนเสริมที่แล้วแต่ความสมคัรใจ กนไม่ต้องเปนนกังวลว่าจะท าให้ไม่มี
มาตรฐานสากล และเปนนหน้าที่ของบรษิทัญี่ปุ่นที่อยู่ต่างประเทศที่จะต้องท าความเขา้ถงึความส าคญั
ของเรือ่งนี้ดว้ย ทัง้นี้เพราะว่าภยัพบิตัสิามารถเกดิขึน้ไดทุ้กหนแห่งในโลก 
 

1.2 หลกัแนวคิดส าคญั 

1.2.1 การคาดการณ์ภยัพิบติัท่ีจะเกิดขึ้น 
เมือ่บรษิทัเริม่ทีจ่ะท าการวางแผนรบัมอืกบัภยัพบิตั ิขณะทีเ่ริม่คดิพนิิจพจิารณาเกีย่วกบัความ

เสีย่งภยัดา้นต่าง ๆ อยูน่ัน้ ค าถามใหญ่ ๆ กนจะเริม่ผุดขึน้มา 
ดงัที่กล่าวไว้ด้านบน แผนการด าเนินธุรกิจต่อเนื่องได้ถูกพฒันาขึ้นโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้

สามารถเดนิหน้าเครื่องจกัรส าคญั ๆ ได้โดยไม่ต้องสนใจว่าภยัพบิตัปิระเภทใหนจะมาเยอืน ซึ่งหากมี
หลกัคดิเช่นน้ีแล้วกนจะหมายถงึว่าบรษิัทกนจะต้องดูความเสี่ยงภยัทุกประเภทเปนนรายตวั บรษิัทญี่ปุ่น

                                                           
3

 ภยัพบิติัขนาดใหญ่ท่ีล าพงัธุรกิจน้ีเพยีงอยา่งเดียวไม่สามารถรับมือไหว 
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อาจจะมคีวามไม่เตนมใจทีจ่ะท าหากจะต้องมาดูความเสีย่งภยัทุกประเภท ดงันัน้หนทางทีส่ามารถเขา้ใจ
งา่ยควรใหบ้รษิทัคดิใหไ้ดว้่าจะเริม่จากตรงใหนก่อน 

ในทางกลับกันนัน้ ถ้ามาตรฐานสากลของการจดัท าแผนด าเนินธุรกิจต่อเนื่องมีการพัฒนา
ก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ (เรื่องนี้สามารถใช้จนิตาการได้จากตวัอย่างของมาตรฐานสากลอนัก่อนหน้า) กนดู
เหมอืนว่า “ความเสีย่งต่อภยัพบิตัทิีแ่ต่ะละบรษิทัไดค้าดการณ์และได้เลอืกไว้” จะไม่ถูกบรรจุไวใ้นการ
ก าหนดองคป์ระกอบทีน่ าไปสู่มาตรฐาน และจะท าใหแ้ต่ละบรษิทัจะตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของตนเอง 

ในท านองเดยีวกนั ถ้าดูในแนวทางในคู่มอืเล่มนี้ ซึง่มวีตัถุประสงคใ์นการช่วยจงูใจและกระตุ้นให้
บรษิทัหลายหลายประเภทได้มแีนวทางขัน้พื้นฐานเปนนแนวปฏบิตันิัน้ สิง่ที่อยากจะแนะน าคอืให้เพิม่
จากกจิกรรมภายใน (In-house activities) โดยตัง้สมมตฐิานว่าแผ่นดนิไหวคอืภยัพบิตัทิีค่าดการณ์ไวว้่า
จะเกดิขัน้ ซึง่จะท าใหง้า่ยทีสุ่ดในการจนิตนการ และถูกพจิารณาว่าเปนนความเสีย่งต่อภยัพบิตัทิีร่า้ยแรง
ทีสุ่ดทีบ่รษิทัจะตอ้งเผชญิ (ซึง่เปนนเช่นเดยีวกบัทีป่ระเทศอื่น ๆ มทีศันคติ) บรษิทัอาจจะเริม่ต้นโดยการ
เลอืกแห่งที่มาของความเสีย่งอนัอื่น (หรอืแห่งความเสี่ยงอกีหลาย ๆ แห่ง) ที่ก่อให้เกดิความกงัวลใน
ระดบัสงูมาก4 

กล่าวโดยสรุปคือว่ามันเปนนสิ่งที่ส าคัญที่บริษัทซึ่งมีการปฏิบัติการที่ส าคัญอย่างยิ่งจะต้อง
ด าเนินการด้วยเป้าหมายที่ง่ายส าหรบัการท าให้บรรลุ และบรษิทักนควรที่จะเริม่น ามาตรการเฉพาะที่
จ าเปนนส าหรบัการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง ส าหรบัวตัถุประสงคเ์ช่นว่านี้สามารถดูไดจ้ากตวัอย่างจากกรณี
แผ่นดนิไหว (หรอืภยัประเภทอื่น) ในช่วงเวลาทีม่มีาตรการเฉพาะออกมานัน้ ถ้าหากท่านคดิเรื่องนี้เปนน
การส่วนตวัว่ามาตรการนี้จะเปนนผลหรอืไม่ส าหรบัภยัอื่น ๆ นอกจากแผ่นดนิไหว หรอืมกีารทบทวน
มาตรการดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ การท าเช่นน้ีกนเปนนทีค่่อนขา้งแน่ว่าท่านก าลงัเขา้ใกล้แผนด าเนินธุรกจิ
ต่อเนื่องทีเ่พยีงพอเขา้ไปทุกขณะ5 

1.2.2 ส่ิงท่ีต้องท าไปพร้อม ๆ กนันอกเหนือจากแผนการด าเนินธรุกิจต่อเน่ือง 
ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาตัง้แต่ต้นถงึความจ าเปนนและความส าคญัของการมแีผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง

ทีบ่รษิทัควรจะต้องมไีวเ้พื่อเตรยีมความพรอ้มรบัมอืภยัพบิตั ิแต่อย่างไรกนตามในขณะทีเ่ราด าเนินการ
เรือ่งแผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง มสีิง่ส าคญั 3 ประการดงัต่อไปนี้ทีเ่ราจะต้องค านึงถงึ แผนมาตรการ
ตอบโตภ้ยัพบิตัทิีไ่ดเ้คยใชป้ฏบิตักินัมาในญปีุ่น มนัเปนนความจรงิทีม่คีวามซ ้าซอ้นกนัอยู่ และคงเปนนไป
ไดย้ากทีจ่ะอธบิายว่าท าไมถงึจะตอ้งท าใหเ้รือ่งการท าแผนด าเนินธุรกจิต่อเนื่องเปนนทีร่บัรูแ้ละเขา้ใจ อนั
ทีจ่รงิแลว้ประเภทและระดบัของการจดัล าดบัความส าคญัเปนนสิง่ทีบ่รษิทัจะพจิารณาดว้ยตนเอง 

 การท าใหเ้กดิความปลอดภยัต่อชวีติ 
ในอุตสาหกรรมที่ลูกค้าเขา้มาเยีย่มหรอืยงัคงอยู่ในบรเิวณเขตของอุตสาหกรรมนัน้ ล าดบั

ความส าคญัเรง่ด่วนสงูสุดคอืการท าใหเ้กดิความปลอดภยัแก่ชวีติของลกูคา้ 

                                                           
4

 ความเส่ียงจากภยัพบิติัประเภทอื่นเช่นใตฝุ้่ น ฝนตกหนกั หรือความเส่ียงท่ีเกิดจากมนุษยเ์ป็นผูก้ระท าเช่นเช้ือโรค ก่อการร้าย ไฟไหม ้
การจราจล  ไฟฟ้าดบัทัว่ทั้งเมือง เป็นตน้ 
5

 ในอนัท่ีจริงแลว้ในแผนการด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองของบริษทัในอเมริกาและยโุรปนั้น ความเส่ียงภยัพบิติัท่ีคาดการณ์ไดน้ั้นสามารถ
ยอมรับไดเ้วน้เสียแต่วา่จะไดมี้การตั้งค าถาม 
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โดยหลกัทัว่ ๆ ไป การรกัษาความปลอดภยัต่อชวีติส าหรบัทุกชวีติทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ อาท ิ
เจา้หน้าที ่ลกูจา้ง ลกูจา้งชัว่คราว บุคลากรใกลช้ดิ หรอืบุคลากรของบรษิทัอื่นทีม่ารว่มงาน6 

 การป้องกนัเหตุเกดิซ ้าซอ้น (Secondary Disaster) 
จากตวัอย่างของอุตสาหกรรมการผลติ แสดงให้เหนนถงึความจ าเปนนที่จะต้องมกีารฝึกซ้อม

แผนเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ ้าซ้อนขึ้นมาอีกซึ่งหากเกิดขึ้นกนจะลุกลามขยายไปถึงอาณาบริเวณ
ใกลเ้คยีง เหตุซ ้าซอ้นเช่นว่านี้เช่น ไฟไหม ้ตกึหรอืโครงสรา้งถล่มทลายลงมา หรอือาจจะเปนนเรื่องของ
การรัว่ไหลของสารเคมี7 

 การมสี่วนรว่มและการอยูร่ว่มกบัชุมชนทอ้งถิน่ 
เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมา ควรจะท าการฟ้ืนฟูที่เรนวที่สุดเท่าที่จะเปนนไปได้โดยร่วมมือกัน

ระหว่างประชาชน ภาครฐั และบรษิทัลูกคา้ นอกจากชุมชนทอ้งถิน่จะช่วยเหลอืกนัเองแลว้ โดยทัว่ไปกน
จะมกีารจ่ายเงนิช่วยเหลอื การสรา้งบ้านหรอือาคารให้ รวมถงึการให้วสัดุสิง่ของอกีด้วย จะเปนนสิง่ที่
น่าชื่นชมทีบ่รษิทัจะไดม้สี่วนรว่มดว้ยโดยอาจจะสนับสนุนทรพัยากรของบรษิทัทีม่อียู่เช่นส่งวศิวกรหรอื
อาสาสมคัร อกีประการหน่ึงคอืควรมคีวามรว่มมอือยา่งใกลช้ดิ8 
 

 
เป้าหมายของการด าเนินธุกจิต่อเนื่อง 

 

1.2.3 สถานะขององคก์ระกอบย่อยท่ีได้แจกแจงไว้คู่มือฉบบัน้ี 
คู่มือฉบับน้ีมีเป้าหมายเพื่อแจกแจงรายการส าคัญหลัก ๆ ที่จ าเปนนส าหรับการ

เตรยีมการส าหรบัภยัพบิตัแิละมาตรการส าหรบัการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องของกิจการขนาดเลนก ปาน

                                                           
6

 มาตรการเฉพาะเช่นแผนอพยพ การตรวจสอบวา่ทุกคนปลอดภยั การเกบ็ส ารองน ้ าด่ืม การอบรมใหค้วามรู้ เป็นตน้ 
7

 ยกตวัอยา่งเช่น มนัเป็นธรรมดาท่ีบริษทัท่ีเป็นเจา้ของสารอนัตรายจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยามเกิดภยั
พบิติัตอ้งปฏิบติัใหเ้คร่งครัดยิง่ข้ึนไปอีก 
8

 แลว้แต่ความสมคัรใจของชาวบา้นชุมชน ถา้เป็นไปไดใ้หมี้การตกลงกนัไวล่้วงหนา้ 
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กลางและขนาดใหญ่9 อยา่งไรกนดอียากจะบอกว่าคู่มอืนี้ไมไ่ดม้เีจตนาจะบงัคบัใหบ้รษิทัถอืเปนนมาตรฐาน 
โดยจะให้แต่ละบรษิัทแต่ละบรษิัทใช้ดุลยพินิจของตนเองในการน าไปใช้ ดงันัน้การแจกแจงแต่ละ
รายการจะเปนนอย่างไรในรายละเอียดนัน้กนจะขึน้อยู่กบัปจัจยัเช่น สภาพเงื่อนไขของพื้นที่ วฒันธรรม 
และความเขม้แขนงของแต่ละบรษิทัเอง 

สิง่ที่อยากจะเน้นย ้าเปนนประการแรกที่สุดคอืมาตรการต่าง ๆ ที่ภาครฐัเปนนผู้ที่ก าหนดโดยจะดู
ความเหมาะสม และคู่มอืนี้อาจจะไมเ่หมาะในการน าไปใชใ้นกรณีของการลงทุนขนาดใหญ่ แต่โดยหลกั
ใหญ่แลว้คู่มอืจะเสนอแนะมาตรการแก่บรษิทัในการตรวจสอบ การวางแผน และการใชท้รพัยากรอย่าง
มปีระสทิธภิาพ โดยในการใชแ้นวทางทีเ่สนอไวใ้นคู่มอืเล่มนี้บรษิทักนจะตอ้งพจิารณาแบบกวา้ง ๆ   

คู่มอืนี้ได้อธบิายรายการขัน้พื้นฐานที่พบได้ทัว่ไป ในบรษิัทต่าง ๆ ในญี่ปุ่นกนมหีนังสอืคู่มอืใน
ลกัษณะน้ีออกตพีมิพเ์ช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น “คู่มอืส าหรบัการพฒันาแผนธุรกจิต่อเนื่องในภาคการเงนิ” 
โดยมูลนิธศิูนยข์อ้มลูระบบการเงนิ (Financial Information System Center) และ “คู่มอืการพฒันา
แผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง” (รายงานผลการศกึษาเกี่ยวกบัการท าอย่างไรใหบ้รษิทัประยุกต์ใช้เรื่อง
ของการดูและระบบความปลอดภยัของขอ้มลูข่าวสาร) ซึ่งคู่มอืนี้จดัท าโดยกระทรวงเศรษฐกจิ การค้า
และอุตสาหกรรม เราเชื่อว่าเปนนเรื่องธรรมชาตทิี่หนังสอืคู่มอืเหล่านี้ควรจะได้รบัการเคารพและถูกใช้
งานในดา้นนัน้ ๆ และเรากนเชื่อเช่นกนัว่าคู่มอืของเราเล่มนี้จะเปนนขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์ส าหรบับริษทัหรอื
ธุรกจิอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.3 การปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง 
คู่มอืเล่มนี้ไมไ่ดต้อ้งการใหเ้กดิความสมบรูณ์เลอเลศิในการพฒันาแผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง

เสยีตัง้แต่ช่วงแรก ๆ ทีด่ าเนินการ สิง่ทีค่าดหวงัคอืการค่อย ๆ พฒันาโครงสรา้งเพื่อไปสู่ความเขม้แขนง
และพรอ้มรบัมอืภยัพบิตัแิละจะตอ้งท าอยา่งต่อเนื่อง 

ในการพฒันา จดัท าแผน มาตรการ หากจะให้มีประสิทธิภาพจะต้องมกีารท าอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางหน่ึงคอืการด าเนินการโดยใชร้ะบบการจดัการทีจ่ะมปีระโยชน์เมอืเกดิภยัพบิตัขิ ึน้ 

ระบบการจดัการคอืเทคนิคการจดัการดา้นธุรกจิทีเ่ราจะพบว่าไดถู้กน าไปใชแ้ลว้ในเรื่องของการ
ควบคุมคุณภาพสนิคา้ การบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม และการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูข่าวสาร 
โดยในระบบนี้จะมลีกัษณะ 3 ประการ คอื (1) ระบบนี้จะถูกใช้ในการบรหิารงาน (2) บรษิทัเปนนผู้
ก าหนดว่าจะใชส้่วนใหนมาปฏบิตั ิ และ (3) การพฒันาปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง 

ในการปรบัปรุงระบบบริหารจดัการอย่างต่อเนื่อง (ดังภาพที่แสดงด้านล่าง) หมายถึง (1) 
ผูจ้ดัการจดัท านโยบาย (2) จดัท าแผน (3) น าแผนมาปฏบิตัใิหเ้ปนนส่วนหนึ่งของกจิกรรมประจ าวนัของ
บรษิทั (4) ปรบัปรุงเรื่องของการใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรมแก่พนักงาน (5) ตรวจสอบและแก้ไข และ 
(6) มกีารทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 

ขอแจกแจงรายการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการดงันี้ การมสี่วนร่วมของผูจ้ดัการ, มาตรการ
สามารถจดัท าได้โดยผนวกเอาการขัน้ตอนการประเมนิตนเองในกจิกรรมปกตปิระจ าวนั , พื้นที่ที่เปนน
จดุอ่อนของบรษิทั และการพฒันาคนสามารถท าไดโ้ดยการใหก้ารศกึษาและการฝึกอบรม10 11 12 13 
                                                           
9

 คู่มือน้ีแมจ้ะเขียนไวส้ าหรับบริษทั แต่องคก์รอื่น ๆ หรือแมแ้ต่รัฐบาล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกส็ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
10

  ดูหวัขอ้ 2.4 
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11

 แมว้า่วธีิการส าหรับการจดัท าแผนด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองจะส าเร็จดว้ยการท าโครงสร้างมากกวา่วธีิอื่น แต่การปรับปรุงต่อเน่ืองหรือ
หลกัไคเซนของญ่ีปุ่นกถื็อวา่เป็นจุดแขง็ 
12

 ในคู่มือน้ีเห็นวา่บริษทัควรด าเนินการเชิงรุกมากกวา่การตั้งรับ 
13

 คู่มือน้ีไม่มีเจตนาท่ีจะใหมี้การออกใบประกาศ 
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ส่วนท่ี 2 สาระของการวางแผนธรุกิจต่อเน่ืองและแนวทางการปฏิบติัท่ีได้รบัการ
ยอมรบั 
ผงัการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องทีไ่ดร้บัการยอมรบัแลว้ว่าเปนนแบบอย่างทีด่ ี
 

 
 

2.1 นโยบาย 
ผูจ้ดัการจะต้องเตรยีมแผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่ องเพื่อรบัมอืภยัพบิตั ิและต้องท าใหเ้ปนนที่รบัรู้

และเขา้ใจอยา่งถ่องแทโ้ดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ และจะตอ้งท าใหเ้ปนนนโยบายพืน้ฐานใหจ้งได ้ผูจ้ดัการจะต้อง
อธบิายถงึกจิกรรมเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องใหแ้ก่ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ในและนอกบรษิทัใหพ้วกเขา
เหล่านัน้ได้เขา้ใจ14 ในการท าเช่นว่านี้ ทุกท่านในระดบับรหิารสูงสุดจะต้องรบัทราบและเกี่ยวขอ้งด้วย 
                                                           
14

 ค าอธิบายโดยใช ้5ws (ใคร ท าอะไร ท่ีใหน เม่ือไหร่ อยา่งไร) และ 2hs (อยา่งไร และเท่าไหร่) 
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มฉิะนัน้จะเกดิปญัหาเรือ่งของการสนับสนุนและความร่วมมอืทัง้จากภายใน ภายนอกบรษิทั หรอืแมแ้ต่
จากต่างประเทศ  

และในประการต่อมาคือการได้รบัความเหนนชอบที่เปนนมติจากที่ประชุมคณะกรรมการระดับ
บรหิารสงูสุดและระดบัผูอ้ านวยการต่าง ๆ จากนัน้จะตอ้งประกาศใหเ้ปนนทีร่บัทราบโดยทัว่กนัทัง้บรษิทั 

ผูจ้ดัการควรจะจดัหาแหล่งทรพัยากร งบประมาณ และบุคลากรเพื่อด าเนินการใหเ้ปนนไปตาม
นโยบาย นอกจากนี้ผู้จดัการจะต้องจดัสรรเวลาของตนเองให้กบัการเข้าร่วมพฒันาแผนด าเนินธุรกิจ
ต่อเนื่องของบรษิทั 

2.2 แผน 
ในการจดัท าแผนประจ าปีของบรษิทัหนึ่ง ๆ นัน้ มคีวามจ าเปนนทีจ่ะต้องเตรยีมแผนประจ าปีเพื่อ

รบัมอืกับภยัพบิตัิไว้ด้วยเพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 15 (แผนนี้จะต้องได้รบัการ
ทบทวนอย่างสม ่าเสมอ (ดูขอ้ 2.6) ซึ่งในการนี้ แผนดงักล่าวควรจะได้รบัการบรรจุเปนนส่วนหนึ่งของ
แผนภาพรวมบรษิทัทัง้หมดทีจ่ะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากระดบับรหิารสงูสุดของบรษิทั16 

2.2.1 การตรวจสอบความเส่ียงจากภยัพิบติั 
ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ในขอ้ 1.2.1 แผนด าเนินธุรกจิต่อเน่ืองควรจะตอ้งไดร้บัการจดัท าโดยมเีป้าหมาย

เพื่อการการปฏบิตักิารส าคญัสามารถเดนิหน้าต่อไปไดไ้ม่ว่าจะต้องเผชญิกบัภยัพบิตัชินิดใดกนตาม ซึ่ง
จะเปนนภยัประเภทใดนัน้กนแลว้แต่บรษิทัจะพจิารณาตามบรบิทของตนเอง สิง่ทีจ่ าเปนนกนคอืว่าในการท า
ความเขา้ใจกบับรษิทัจะตอ้งมวีธิกีารน าเสนอทีง่า่ยส าหรบับรษิทัในการท าความเขา้ใจถงึแนวปฏบิตัทิีด่ ี

ดงันัน้ คู่มอืนี้ จงึมขี้อแนะน าว่าควรเริม่ต้นที่การมกีิจกรรมภายในบ้านของตนเอง (in-house 
activities) ก่อนโดยมองว่าแผ่นดนิไหวเปนนความเสี่ยงของบรษิัท ในประเทศญี่ปุ่นนัน้แผ่นดนิไหว
สามารถเกดิได้ทุกที่ ในกรณีนี้การคาดการณ์เหตุการณ์ควรจะดูเฉพาะแผ่นดนิไหวที่อาจจะก่อให้เกดิ
ความเสยีหายแก่ส านักงานใหญ่ แหล่งผลติหรอืโรงงานหลกัของบรษิทั ในการเริม่ต้นกจิกรรมภายใน
บา้นนัน้ ท่านสามารถพจิารณาความเสี่ยงต่อแผ่นดนิไหวหลาย ๆ จุด หรอืพจิารณาความเสี่ยงจากภยั
อื่น ๆ ด้วย ท่านอาจจะพิจารณาความเสี่ยงจากภยัพิบตัิทุกชนิดทุกประเภทแต่ไม่ขอแนะน าให้ท า
เช่นนัน้ ทีด่แีลว้ท่านควรเริม่ตน้จากจดุเลนก ๆ แลว้ค่อย ๆ ปรบัปรงุ พฒันาไปทลีะขัน้ทลีะตอนจะดกีว่า 

2.2.2 การประเมินระดบัของผลกระทบ 
ในหลกัการของการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง หากเกดิกรณทีีบ่รษิทัจะต้องหยุดกจิกรรมการผลติไม่ว่า

จะดว้ยเหตุผลใดกนแลว้แต่นัน้ จะตอ้งมกีารก าหนดเวลาทีจ่ะเปิดกจิการใหม ่ซึง่บรษิทักนจะต้องประเมนิว่า
การหยดุกจิการเปนนเวลาเท่าใดทีจ่ะเกดิผลกระทบต่อบรษิทั ในการประเมนิระดบัของผลกระทบจะต้องดู
ถงึเรื่องการปฏบิตัิการที่ส าคญัและการจดัท าล าดบัความส าคญัเร่งด่วนในเรื่องของการเยยีวยาฟ้ื นฟู 
จะตอ้งมกีารจดัท ารายการสิง่ทีจ่ะเปนนปญัหาอุปสรรคต่อการบรูณะฟ้ืนฟูใหท้นัก าหนดเวลาไวด้ว้ย17 
                                                           
15

 เช่นวงรอบของการพฒันาแผน BCP ควรสอดคลอ้งกบัวงรอบปกติของบริษทั 
16

 การด าเนินการเร่ืองน้ีควรท าใหเ้ป็นธุระของบริษทัทั้งระบบ มิเช่นนั้นอาจจะไม่ประสบผลส าเร็จ 
17

 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของยโุรปและอเมริกาขอย  ้าใหมี้การจดัท า Business Impact Analysis หรือการวเิคราะห์ผลกระทบ
ต่อธุรกิจ 
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2.2.2.1 การประมาณการระยะหยดุให้บริการและศกัยภาพในการตอบสนอง 
ประการแรก สมมติว่าซพัพลายของผลิตภณัฑ์และบรกิารส าคญัมกีารหยุดชะงกั 18 สิ่งที่ควร

จะตอ้งมกีารด าเนินการคอืการประเมนิว่าการหยดุชะงกัดงักล่าวจะส่งผลกระทบอย่างไรบา้ง โดยในการ
ประเมนินัน้กล่าวไดว้่าจะท าในส่วนของการส่งมอบทีล่ดลง การสูญเสยีผลก าไร การจ่ายค่าชดเชย การ
สญูเสยีความเชื่อมัน่ (จ านวนลูกคา้ลดลง) ปญัหาดา้นการเงนิ จากนัน้กนจะเปนนการพจิารณาว่าบรษิทัจะ
สามารถยนือยูไ่ดน้านเท่าใด 

การประเมนิระดบัของผลกระทบเปนนสิง่ทีจ่ าเปนนส าหรบัการการประเมนิว่าการปฏบิตักิารส าคญั
ใดจะต้องด าเนินการ ถ้าหากได้มกีารด าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบแล้วมนัจะต้องใช้เวลาและ
งบประมาณมากทเีดยีว ซึง่การท าโดยละเอยีดนัน้อาจจะไม่จ าเปนนเท่าใดนัก โดยทางเลอืกทีด่ีคอืการใช้
วธิวีเิคราะหเ์ชงิปรมิาณอย่างง่าย ๆ โดยใชป้รมิาณของยอดขายแต่ละวนั และปรมิาณงานดา้นธุรการที่
ด าเนินอยู่กนสามารถท าได้แล้ว นอกจากนี้หากเปนนการยากที่จะหาค่าความเสยีหายหรอืค่าของความ
เชื่อมัน่ กนอาจจะใชว้ธิกีารดรูะดบัความรนุแรงทีม่ผีลต่อการบรหิารจดัการ 

ในแนวปฏบิตัทิีด่ทีีป่ระสบความเรนจนัน้ เปนนสิง่ทีย่อมรบัไดท้ีจ่ะท าการวเิคราะหแ์บบ prima facie 
โดยจ าท าแบบสอบถามความคดิเหนนของเจา้หน้าทีร่ะดบัหวัหน้าของฝ่ายและแผนกต่าง ๆ รวมถงึการ
สมัภาษณ์ระดบับรหิารจากนัน้กนด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป ถา้หากด าเนินการปรบัปรุงเช่นนี้ต่อไปเรื่อย 
ๆ อย่างต่อเนื่องกนเปนนที่แน่นอนเด่นชดัว่าแผนด าเนินธุรกจิต่อเนื่องของบรษิทักนจะมคีวามสมบูรณ์มาก
ขึน้เรือ่ย ๆ 

ในทางกลับกันหากมีการใช้เวลานานมากเกินไปในการประเมินผลกระทบถึงแม้ว่าจะได้
รายละเอยีดครบถ้วนสมบูรณ์แต่อาจจะไรประโยชน์กนไดเ้พราะขอ้มูลในแต่ละเวลากนสามารถเปลีย่นได้
ตลอด กล่าวคอืขอ้มลูทีไ่ดใ้นช่วงเวลาอนึ่งอาจจะใชไ้มไ่ดแ้ลว้ในเวลาปจัจบุนั เปนนตน้  

2.2.2.2 การก าหนดว่าส่ิงใดเป็นกิจการส าคญั 
ถา้หากเกดิภยัพบิตัขิ ึน้และมผีลกระทบต่อบรษิทัแลว้ ส่วนใหญ่จะเปนนการยากทีบ่รษิทัจะสามารถ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติทุกอย่างไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วบริษัทกนต้องเลือกจัดท าดับ
ความส าคญัว่าจะคงกิจการที่ส าคญัประเภทใดไว้ ในท านองเดยีวกนัในขณะที่เราระลกึถึงภยัพบิตัิที่
อาจจะเกิดขึ้นไว้ในใจ มนัเปนนสิ่งจ าเปนนที่จะต้องก าหนดหรือเลือกกิจการส าคัญที่สอดคล้องกับมี
ความส าคญัเรง่ด่วนสงูสุดของบรษิทัทีจ่ะตอ้งมกีารเดนิหน้าการผลติ ในขณะทีเ่ราก าลงัพจิารณาก าหนด
อยู่นี้ สิง่ทีเ่หมาะสมคอืการเลอืกกจิการทีส่ าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชวีติของมนุษย ์ทีส่รา้งก าไรปรมิาณมาก 
ที่ผลิตสินค้าจ านวนมาก และกิจการส าคญัที่จะส่งผลกระทบต่อลูกค้า บนพื้นฐานของการค านวน
เกีย่วกบัการหยดุชะงกัของกจิการและความสามารถในการบรูณะฟ้ืนฟู 

ถ้าหากเปนนไปได้ควรจะท าการส ารวจประเมนิเชงิปรมิาณเรื่องระดบัของผลกระทบต่อกจิการแต่
ละประเภทเชื่อมโยงกบัระยะเวลาทีห่ยุดกจิการ ประเดนนทีจ่ะต้องท าคอืเรื่องของชื่อรายการผลติภณัฑท์ี่
ไมส่ามารถส่งซพัพลายทไ์ด ้ปรมิาตรของซพัพลายท ์การลดลงของยอดขายสุทธ ิการลดลงของผลก าไร 
และผลกระทบต่อลกูคา้ พนกังาน สงัคม และประชาชน 

                                                           
18

 เม่ือเร่ิมการตรวจสอบอาจจะเร่ิมจากการตรวจสอบการหยดุส่งสินคา้และบริการเน่ืองจากภยัพบิติักน่็าจะเพยีงพอแลว้ 
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โดยหลกัการ การเลอืกและตรวจสอบกิจการส าคญัเพยีงหนึ่ง หรอืสอง -สามรายการกนเปนนการ
เพยีงพอแลว้ จากนัน้ค่อยปรบัปรงุและพฒันาไปเรือ่ย ๆ ตามทีไ่ดก้ล่าวแลว้ 

2.2.2.3 การก าหนดเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนฟกิูจการ 
โดยอาศัยพื้นฐานจากการประเมนิระดับของผลกระทบดงักล่าวแล้วก่อนหน้านี้ บริษัทกนจะ

สามารถประสานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเปนนลูกค้า ฝ่ายบริหาร ภาคสังคม เกี่ยวกับการ
ก าหนดเวลาไดว้่าจะหยดุกจิการไดเ้ปนนเวลานานเท่าใด การท าเช่นนี้นี่เองทีจ่ะเปนนรากฐานส าคญัในการ
พฒันาแผนด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง 

ในสภาวะการเกิดภยัพิบตัิที่แท้จรงินัน้ มนัเปนนเรื่องธรรมดาที่สามารถเข้าใจว่าการที่จะฟ้ืนฟู
กจิการไดเ้รนวหรอืชา้นัน้ขึน้อยูก่บัขนาดของพืน้ทีท่ีเ่กดิภยัพบิตัแิละความเลนกหรอืใหญ่ของความเสยีหาย
ที่เกิดขึ้นกบัโครงสร้างพื้นฐาน ดงันัน้การก าหนดเวลาเป้าหมายที่จะฟ้ืนฟูเข้าสู่สภาพเดมินัน้ควรท า
เฉพาะในส่วนที่สามารถท าได้ในทางปฏบิตักินเปนนการเพยีงพอแล้ว ยกตวัอย่างเช่นอาจจะเปนนเพยีง 3 
ชัว่โมงถดัไป สามวนัถดัไป หรอืสบิวนัถดัไป เปนนตน้ 

ในการการฟ้ืนฟูกิจการตามเวลาที่ก าหนดนัน้ มนัเปนนสิง่จ าเปนนที่จะต้องมกีารด าเนินการการ
จดัซือ้จดัหาสิง่ของหรอืทรพัยากรใหท้นัเวลาทีก่ าหนดไวด้ว้ย 

ซึง่ในเรื่องนี้ เมื่อได้ค านึงถงึก าหนดเวลาแลว้นัน้ หากเปนนบรษิทัที่ (1) ด าเนินกจิการเกี่ยวกบั
โครงสรา้งพืน้ฐานทีส่งัคมต้องการใหม้กีารฟ้ืนฟูอย่างรวดเรนว (2) สถาบนัดา้นการเงนิทีม่คีวามส าคญั
เกี่ยวกบัความมเีสถยีรภาพของระบบการเงนิการคลงั และ (3) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีม่พีนัธะ
กรณตีอ้งดแูลผูท้ีเ่ปนนสมาชกิ  มนัเปนนสิง่จ าเปนนทีจ่ะต้องก าหนดเวลาใหส้อดคลอ้งกบัเงื่อนไขต่าง ๆ ใน
ความตกลง กฎหมาย ระเบยีบ ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย19 

ในการก าหนดระยะเวลาในการฟ้ืนฟูกิจการนัน้มผีลกระทบต่อการส่งเสรมิมาตรการด้านการ
ป้องกนัภยัพบิตัเิพราะเจา้หน้าทีข่องบรษิทัทีร่บัผดิชอบนัน้จะท าหน้าทีเ่พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนด 

2.2.3 การคาดการณ์ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบักิจการส าคญัของบริษทั 
ในล าดบัขัน้ตอนต่อไปคอืการคาดการณ์หรอืท านายเกี่ยวกบัระดบัความรุนแรงของความเสยีหาย

ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากความเสี่ยงอย่างเช่นความเสี่ยงจากภยัพบิตัิ20 ขัน้ตอนการประเมนิผลกระทบทาง
ธุรกจิทีไ่ดอ้ธบิายไปแลว้ในขอ้ 2.2.2 จะคาดการณ์ถงึผลกระทบทีม่ต่ีอธุรกจิหากจะต้องหยุดกจิการ ใน
ขัน้ตอนน้ีจะเปนนการคาดการณ์ความเสยีหายทีอ่าจเปนนไปไดแ้ละน าไปสู่การจดัท ามาตรการเฉพาะดา้น 
ในการคาดการณ์ความเสียหายนัน้จะต้องพิจารณาผลกระทบต่อฟงัก์ชัน่ของธุรกิจหลายด้าน เช่น
โรงงาน ส านกังาน เครือ่งจกัรกล เครือ่งมอื พนกังาน วตัถุดบิ การขนส่ง การบรรจุหบีห่อ และลกูคา้21  

ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ในขอ้ 2.2.1 ว่าคู่มอืเล่มนี้ไดม้ขีอ้เสนอแนะใหเ้ริม่ตน้จากกจิกรรม “ในบา้น” ก่อน
บนสมมติฐานที่ว่าจะมแีผ่นดินไหวเกิดขึ้น ถ้าได้มกีารเริม่ต้นการประเมนิผลกระทบโดยไม่ได้ระบุ

                                                           
19

 เพือ่ตดัสินใจในเป้าหมายน้ีควรมีการประสานงานกบัชุมชนทอ้งถ่ิน ตามท่ีกล่าวแลว้ 
20

 การตรวจสอบน้ีเรียกวา่ risk analysis คือการวเิคราะห์ความเส่ียงภยั รายละเอียดคน้ควา้เพิม่เติมไดจ้าก JISQ2001 

21
 ส าหรับมาตรการต่อตา้นการก่อการร้ายนั้นอาจจะตอ้งจินตนาการวา่มีตึกถล่ม แต่ไม่ใช่ทุกบริษทัจะตอ้งตั้งสมมติฐานวา่บริษทัลกู

เสียหายทุกแห่ง 
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ประเภทของภยัทีจ่ะเกดิขึน้กนควรทีจ่ะตอ้งด าเนินการบางสิง่บางอย่างก่อนการคาดการณ์ โดยภยัพบิตัทิี่
คาดว่าจะเกิดขึ้นอาท ิแผ่นดนิไหว น ้าท่วม ไฟไหม้ โรคซารส์ การก่อการรา้ย โดยพจิารณาถงึความ
เปนนไปได้และผลการวเิคราะห์ เปนนต้น ในส่วนของการปรบัปรุงพฒันาอย่างต่อเนื่องนัน้ ขอแนะน าให้
เลอืกประเภทภยัพบิตัสิ าหรบัการคาดการณ์ความเสยีหาย และพยายามหลกีเลีย่งการวเิคราะหภ์ยัพบิตัิ
แบบเหมาเขง่รว่มกนั 
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 ในการค านวณผลกระทบบริษทัส่วนใหญ่จะคิดจากหว้งเวลาท่ีระบบสาธารณปโภคหลกัใชก้ารไม่ได ้

การคาดการณ์ความเสียหายจากแผน่ดินไหว 
แผ่นดนิไหวเปนนภยัคุกคามทีร่า้ยแรงทีสุ่ดส าหรบัการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องของบรษิทัที่

ตัง้อยูใ่นประเทศญีปุ่น่ ความเสยีหายทีไ่ดม้กีารคาดการณ์นัน้แตกต่างกนัในแต่ละแห่งขึน้อยู่
กบัว่าพื้นที่ใดจะมคีวามแรงของคลื่นแผ่นดนิไหวเท่าใดบวกกบัปจัจยัอื่น ๆ ด้วย ถ้าบรษิทั
ของท่านมทีี่ตัง้อยู่สองหรอืหลายแห่งท าเลกนน่าเชื่อว่าเมื่อเกดิแผ่นดนิไหวความแรง 7 รกิ
เตอรข์ึน้กนจะไม่ได้รบัผลกระทบทุกแห่งในคราวเดยีวกนั แต่ถ้าบรษิทัของท่านมทีี่ตัง้เพยีง
แห่งเดยีวโอกาสทีบ่รษิทัจะโดนถล่มดว้ยแผ่นดนิไหวขนาด 7 หรอื 6 หรอื 5 กนยงัถอืว่าน้อย 
เนื่องจากความรุนแรงกนยงัถอืว่าไม่มาก ซึ่งกนจะเปนนเรื่องที่โชคดทีีบ่รษิทัจะหาหนทางรบัมอื
ของบรษิทัเอง 

ดงันัน้ จงึขอแนะน าว่าให้เริม่ต้นท าการทบทวนเสยี โดยตัง้สมมตฐิาน เช่น กิจการ
ส าคญัของบรษิทัไดร้บัผลกระทบจากแผ่นดนิไหวขนาดมากกว่า 6 รกิเตอร ์เปนนต้น หรอือกี
ทางเลอืกหนึ่งบรษิทัของท่านอาจจะอ้างองิจากการคาดการณ์ของหน่วยงานภาครฐัเกี่ยวกบั
ความรุนแรงของแผ่นดนิไหวที่อาจจะส่งผลต่อส านักงานใหญ่หรอืโรงงานหลกัของบรษิัท
ท่าน (เรือ่งนี้สามารถน าไปประยกุต์ใชก้บัเรือ่งน ้าท่วมได)้ 

อกีเรื่องหนึ่งทีจ่ าเปนนคอืการรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัการคาดการณ์ที่จะหยุดกจิการสา
ธารณปโภคส าคญั (lifeline) อนัอาจจะส่งผลต่อการประกอบกิจการของบรษิัทของท่าน 
ถงึแมว้่าเรือ่งการท าเรือ่งนี้จะเกดิความยุง่มากแต่เปนนสิง่ทีค่วรท า22 

ด้วยความตระหนักดีว่าจรงิ ๆ แล้วแผ่นดนิไหวในแต่ละครัง้จะมคีวามแตกต่างกัน 
บรษิทัญีปุ่น่ทีต่ ัง้อยู่ในพืน้ทีเ่สีย่งภยัต่อการเกดิแผ่นดนิไหวประเทศน้ีอาจจะลงัเลหรอืไม่เตนม
ใจทีจ่ะจดัท าแผนรบัมอืกบัความเสยีหายทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ อย่างไรกนดมีาตรการส าหรบัการ
ด าเนินธุรกจิต่อเนื่องมกัจะมปีระสทิธภิาพในยามเกดิภยัพบิตัขิ ึน้จรงิ ๆ นอกเหนือจากทีส่ ิง่ที่
ได้มกีารคาดการณ์กนัเอาไว้ นอกจากนี้หากน าเอาแผนการด าเนินธุรกิจต่อเนื่องไปบูรณา
การกับการฝึกอบรมพนักงานและการทบทวนประจ าวงรอบแล้ว จะช่วยเสรมิสร้างขีด
ความสามารถของพนักงานแต่ละคนหรอืรวมของบรษิทัเองในภาพรวมให้สามารถป้องกนั
ภยัพบิตัไิด ้สิง่เหล่านี้คอืค าอธบิายว่าท าไมยุโรปและอเมรกิาจงึใหค้วามส าคญัเปนนอย่างมาก
กบัการจดัท าและใชแ้ผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง 
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 ในการท าใหก้ารท านายแม่นย  านั้นควรสร้างความเปล่ียนแปลงใหก้บัเง่ือนไขของเหตุการณ์ เช่นวนัของสัปดาห์ เป็นตน้ 
24

 ในขอ้ความน้ี ความเสียหายท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวค านวณไดจ้ากระดบัความรุนแรงของคล่ืนแผน่ดินไหว หรือ seismic intensity 

ในการด าเนินการควรใชว้ธีิการท่ีง่าย ๆ ท่ีสุด 

การปรบัปรงุการเตรียมพร้อมรบัมือแผน่ดินไหวท าได้อย่างไร? 
สมมติว่ามกีารคาดการณ์ภยัที่จะเกิดขึ้นคือแผ่นดินไหว ท่านสามารถก าหนดได้ว่าจะ

คาดการณ์ความรุนแรงของแผ่นดนิไหวไวใ้นระดบัใดและคาดการณ์ต่อไปถงึผลกระทบต่อธุรกจิ
ของท่าน ถ้าหากว่าสามารถท าการคาดการณ์ได้แบบละเอียดถี่ถ้วนได้กนขอแนะน าว่าให้
ตรวจสอบปจัจยัทีจ่ะเปนนตน้เหตุใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งน้อย 1 ปจัจยั ยกตวัอย่างเช่น ปจัจยัที่
สามารถท าใหเ้กดิ (1) ตกึทีไ่ม่ไดม้าตฐานรองรบัแผ่นดนิไหวเกดิการถล่มท าใหพ้นักงานเขา้ตกึ
ไม่ได้ (2) ความเสยีหายกบัอุปกรณ์การผลติชิน้ส าคญัท าให้เกดิความล่าช้าในการฟ้ืนฟูที่อาจ
ยดืเวลาไปถงึประมาณ 1 เดอืน23 

การจ าลองสถานการณ์แผ่นดนิไหวสามารถท าได้เพื่อพจิารณา (1) ตึกอาคารใดที่จะ
เสยีหายและเสยีหายอย่างไร (2) สิง่อุปกรณ์ใด ตวัต่อตวัเชื่อมใด ที่จะเสยีหายและเสยีหาย
อยา่งไร (3) จะใชเ้วลเท่าใดจงึจะซ่อมแซมอุปกรณ์เหล่านี้ได ้(4) จะมพีนักงานจ านวนเท่าใดทีจ่ะ
สามารถเข้าไปในส านักงานหรอืโรงงานได้ (5) สดัส่วนของรายการสนิค้าคงคลงัที่ไม่ได้รบั
ผลกระทบ และ (6) สาธารณูปโภคพืน้ฐานจะหยดุใหบ้รกิารเปนนเวลานานเท่าใด 

ในประการแรก ท่านไม่ต้องท าละเอียดในเรื่องของการสร้างสถานการณ์จ าลองเรื่อง
แผ่นดนิไหว สิง่ส าคญัคอืใหม้กีารเริม่ตน้ด าเนินการเสยีก่อนแลว้ค่อยปรบัแต่งและพฒันาไปอย่าง
ต่อเนื่อง24  25 

โดยทัว่ไปแล้วในปจัจุบนั เรื่องของการบรหิารจดัการความเสี่ยงหรอืการวเิคราะห์เพื่อ
จดัท าแผนการด าเนินธุรกิจต่อเนื่องจะใช้สถานการณ์จ าลองที่เลวร้ายที่สุด (worst case 
scenario) เปนนตวัตัง้ (ซึง่ก่อนหน้านี้จะใชส้ถานการณ์ทีน่่าจะใกลเ้คยีงความจรงิมากทีสุ่ด เปนนตวั
ตัง้) แต่ในการวเิคราะหข์ัน้พืน้ฐานนัน้ ท่านกนไม่ต้องถงึกบัใชก้ารจ าลองสถานการณ์เลวรา้ยทีสุ่ด 
แต่ใหท้ าประมาณหนึ่งหรอืสองขัน้ตอนเพิม่เตมิจากสถานการณ์ทีใ่กลเ้คยีงความจรงิมากทีสุ่ด) 

ในบางบรษิัทกนอาจพบว่าไม่สามารถท ามาตรการอะไรได้เลยในการเตรยีมความพร้อม
รบัมอืแผ่นดนิไหวตามที่ได้ศึกษาวเิคราะห์ไว้ หากเปนนเช่นนี้กนอย่าเพิง่หยุดและไม่ท าอะไรเลย 
บรษิทัควรกลบัไปทบทวนการวเิคราะหส์ถานการณ์ให้อยู่ในขอบเขตทีจ่ะบรหิารจดัการไดแ้ทน 
กล่าวคอืให้คาดการณ์ผลกระทบที่น้อยลงมาอีกและอยู่ในระดบัที่จะสามารถจดัการได้ เช่นแค่
เพยีง 5 รกิเตอรแ์ทนทีจ่ะเปนน 6 รกิเตอร ์การมมีบีรษิทัต่าง ๆ มากขึน้เรื่อย ๆ มมีาตรการ ใน
การรบัมอืแผ่นดนิไหวจะช่วยส่งเสรมิเตมิเตนมศกัยภาพและขดีความสามารถของชุมชนนัน่เอง 
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2.2.4 การเลือกองคป์ระกอบส าคญั 
บนพืน้ฐานของความเสยีหายทีค่าดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อกจิการส าคญัของบรษิทั เครื่องมอื

การผลติชิน้หลกั ขอ้มลูขา่วสาร หรอืทรพัยากรอื่น ๆ ซึง่ความอยู่รอดของบรษิทัต้องขึน้อยู่กบัการฟ้ืนฟู
ทีร่วดเรนวนัน้ บรษิทัจะต้องท าการเลอืกองคป์ระกอบส าคญั (ทีใ่ชเ้วลาฟ้ืนฟูนาน หรอืคอขวดทีส่่งผลให้
การผลติท าไดอ้ยา่งจ ากดั26) เปนนเพราะระยะเวลาทีใ่ชใ้นการกู้คนือุปกรณ์หรอืเครื่องมอืในกจิการส าคญั
ของบรษิทัจะส่งผลต่อระยะเวลาหรอืจ านวนวนัทีธุ่รกจิจะกลบัเขา้สู่สภาวะปกต ิดงันัน้นึงต้องมมีาตรการ
เพื่อลดจ านวนวนัใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด 

พงึระลกึไวว้่าในการมมีาตรการดงักล่าวนัน้เปนนการเปลีย่นองคก์รประกอบหลกัไปเปนนทรพัยากร
อื่น ๆ ด้วยเหตุน้ีควรเลอืกเอาองค์ประกอบหลกัสองประการหรอืมากกว่านัน้ ในขณะน้ีเป้าหมายของ
มาตรการกนจะตอ้งมกีารทบทวนอยา่งต่อเนื่อง 

ในทางปฏบิตันิัน้ จะมกีารตรวจสอบผลดักนัไปมาระหว่างการประเมนิผลกระทบ (ขอ้ 2.2.2) และ
การเลอืกเอาองคป์ระกอบส าคญั 

2.2.5 การจดัท าแผนด าเนินธรุกิจต่อเน่ือง 
เพื่อให้มัน่ใจว่าธุรกิจจะด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง ฝ่ายบรหิารจะต้องจดัท าแผนด าเนินธุรกิจ

ต่อเน่ืองที่จะท าให้การฟ้ืนฟูธุรกจิภายใต้กรอบเวลาที่ก าหนด ในการน้ีฝ่ายบรหิารอาจจะสามารถค้น
พบว่าการตอบสนองต่าง ๆ โดยใชป้ระโยชน์จากสภาพแวดลอ้มของบรษิทั ขนาดและลกัษณะของการ
ด าเนินธุรกจิ 

ในกระบวนการจดัท ามาตรการเฉพาะเจาะจงนัน้ ฝ่ายบรหิารจะต้องตดัสนิจากจุดยนืดงัที่จะได้
กล่าวต่อไปนี้ (กล่าวคอืจะท าอย่างไรจงึจะปกป้ององค์ประกอบหลกั และจะมมีาตรการอย่างไรหาก
องคป์ระกอบหลกัไดร้บัความเสยีหาย)  

รายการดงัต่อไปนี้คอืสิง่ทีส่ าคญัเพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนธุรกจิสามารถด าเนินต่อไปไดใ้นกรณทีี่
บรษิทัประสบกบัภยัพบิตั ิ

(1) อธบิายใหเ้กดิความเขา้ใจถงึสายการบงัคบับญัชา 
(2) การก าหนดอ านาจหน้าทีข่องส านกังานใหญ่และทีต่ ัง้อื่น ๆ  
(3) กระจายขา่วสารออกขา้งนอกและการแลกเปลีย่นขอ้มลู 
(4) ส ารองระบบขอ้มลูขา่วสาร 
(5) การสนับสนุนผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
ถ้าหากเกิดกรณีที่ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร (รายการที่ 5) เกิดปญัหาต้องหยุดกิจการเปนนการ

ชัว่คราว กนอาจจะไมเ่ปนนไร เพราะยงัมรีายการที ่(1) และ (4) ไดม้กีารจดัตัง้ไวแ้ลว้ และเมื่อระยะเวลาที่
หยดุกจิการกนอยูใ่นกรอบทีส่ามารถด าเนินการได ้

รายการทีเ่ปนนกุญแจส าคญั (1) ถงึ (5) มคี าอธบิายและรายละเอยีดเพิม่เตมิ ดงัต่อไปนี้  

                                                                                                                                                                                   
25

 ในเทคนิคมาตรฐานของการจดัการความเส่ียงนั้นจะมีการเรียงล าดบัความเส่ียงภยั มีการระบุเจาะจง ค านวณ วเิคราะห์ ประเมิน เป็น
ตน้ ซ่ึงไม่ไดร้ะบุไวใ้นคู่มือน้ี 
26

 เช่นภาวะคอขวดจะมีตั้งแต่องคป์ระกอบของธุรกิจ เช่นงาน กระบวนงาน แผนก การส่งสินคา้ เจา้หนา้ท่ี ขอ้มูลและระบบ เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือ วตัถุดิบ เป็นตน้  
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2.2.5.1 อธิบายให้เกิดความเข้าใจถึงสายการบงัคบับญัชา 
การจดัท าระบบขององค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินธุรกิจต่อเนื่องและการก าหนดบทบาท

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีจ่ดัเจน การก าหนดผงัการบงัคบับญัชาทีช่ดัเจนเปนนเรื่องทีจ่ าเปนนอย่างยิง่ยวด
และจะเปนนสิ่งที่การันตีได้ว่าจะมีการรบัมือกับภัยพิบัติได้อย่างประสบความส าเรนจ ผู้ที่จะเข้ามา
รบัผดิชอบงานนี้จะต้องได้รบัการแต่งตัง้จากคณะผู้บรหิาร เนื่องจากมาตรการด้านการด าเนินธุรกิจ
ต่อเนื่องจะตอ้งไดร้บัความร่วมมอืจากทุกฝ่าย ไม่ใช่เปนนเรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงตามล าพงั 
ดงันี้แต่ละแผนกกนจะต้องมกีารจดัตัง้หน่วยงานย่อยดา้นการรบัมอืภยัพบิตัไิว้ทีแ่ผนกของตนเอง ไม่ว่า
จะเปนนด้านแผน ด้านอ านวยการ ด้านปฏบิตัิการ เปนนต้น และเรื่องของทรพัยากรกนมคีวามส าคัญที่
จะต้องมกีารเตรยีมการจดัซื้อไว้ ในธุรกจิขนาดเลนกและขนาดกลางนัน้ คณะผู้บรหิารสูงสุดมกัจะรเิริม่
การด าเนินการเรื่องการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องด้วยตวัของพวกเขาเอง ไม่ว่าจะเปนนรปูแบบใหนกนตามกน
จะตอ้งท าใหบ้ทบาทหน้าทีข่องแต่ละคนแต่ละฝา่ยมคีวามชดัเจน  

เมือ่กางเนื้อหาของแผนด าเนินธุรกจิเฉพาะออกด ูมบีางประเดนนทีค่วรจะไดร้บัการพจิารณาอย่าง
ระมดัระวงัซึง่เกีย่วขอ้งกบัการ “แจกแจงท าความเขา้ใจถงึสายการบงัคบับญัชา” ซึง่ประกอบดว้ย 

 เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ ควรจดัให้มรีะบบการบงัคบับญัชาที่ชดัเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
อาท ิหวัหน้าที่ดูแลรบัผิดชอบมาตรการตอบโต้ของส านักงานใหญ่ ฝ่ายเลขานุการ แผนก
ด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้ง เปนนตน้ 

 เนื่องจากภยัพิบตัิมกัก่อให้เกิดกิจกรรมที่พิเศษเหนือธรรมดาขึ้น จงึควรมกีารจดัระบบที่
สามารถระดมสรรพก าลงัและการปฏบิตัริะหว่างหน่วยงานภายในไว้27 

 ต้องมมีาตรการดา้นก าลงัคนรองรบักรณีทีห่วัหน้าที่ดูแลมาตรการตอบโต้ของส านักงานใหญ่
ไมอ่ยู ่หรอืไมส่ามารถตดิต่อได้ 

 ในแต่ละแผนกกนจะต้องมมีาตรการดา้นก าลงัคนรองรบักรณีที่หวัหน้างานที่รบัผดิชอบเรื่องนี้
ไมอ่ยูห่รอืตดิต่อไมไ่ด้ 

2.2.5.2 การก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส านักงานใหญ่และท่ีตัง้อ่ืน ๆ 
ในยามทีเ่กดิภยัพบิตัคิวรจะมสีถานทีป่ฏบิตังิานทีห่วัหน้าต่าง ๆ พรอ้มดว้ยเจา้หน้าทีส่ามารถมา

รว่มกนัประชุมปรกึษาหารอืแกไ้ขปญัหาได ้ซึง่หากกรณีทีส่ านกังานใหญ่ไดร้บัความเสยีหายใชก้าร
ไมไ่ดก้นควรทีจ่ะมสีถานทีส่ ารองทีเ่หมาะสมใชเ้พื่อการนี้28 

ต่อไปนี้คอืขอ้พจิารณาอย่างระมดัระวงัในประเดนนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดอ านาจหน้าทีข่อง
ส านกังานใหญ่และทีต่ ัง้อื่น ๆ 

 นอกเหนือจากความเปนนไปไดท้ีจ่ะไดฟ้ื้นคนืชพีธุรกจิในพืน้ทีท่ีเ่กดิภยัพบิตัแิลว้ บรษิทัควร
จะตรวจสอบความเปนนไปไดข้องการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องในพืน้ทีท่ีไ่มไ่ดป้ระสบภยัดว้ย (นัน่
คอืการตรวจสอบการยา้ยฐานควบคุมไปยงัพืน้ทีห่รอืโรงงานนอกพืน้ทีป่ระสบภยั) ถงึแมว้่า

                                                           
27

 เม่ือจะมีการจดัตั้งหน่วยงานรับมือสภาวะฉุกเฉิน วธีิหน่ึงคือใชอ้งคก์รท่ีมีอยูแ่ลว้ วธีิอื่นคือการแบ่งตามหนา้ท่ีเช่นการรวบรวมขอ้มูล
ข่าวสาร วเิคราะห์ โลจิสติกส์ และขอแนะน าใหป้รับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 
28

 จุดรวมพลอาจจะเป็นส านกังานฝ่ายขาย หรือส านกังานดา้นนอกท่ีท าการคา้อยา่งเดียวกนั สภาหอการคา้ เป็นตน้ 
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การยา้ยฐานบญัชาการไปยงัพืน้ทีป่ลอดภยัอาจจะไมใ่ช่สิง่ทีถู่กระบุว่าจะตอ้งท ากนตามแต่ว่า
มนักนมคีวามจ าเปนนทีจ่ะตอ้งพจิารณาในเรือ่งนี้อย่างระมดัระวงัว่าผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งใหค้วาม
เหนนชอบดว้ยหรอืไมอ่ยา่งไรดว้ย 

 การใชเ้อกสารและการใชบ้รกิารขอ้มลูอเิลคทรอนิกสใ์นพืน้ทีห่่างไกล 
 ควรพจิารณาเรือ่งของความแตกต่างเรือ่งเวลา (เนื่องจากขอ้มลูขา่วสารอาจจะตอ้งถูกส่งไป

ยงัต่างประเทศซึง่เปนนเวลาท างานในขณะทีญ่ี่ปุน่เปนนวนัหยดุ เปนนตน้) 
 การใชท้รพัยากรของชุมชน เช่นแผนงานโครงการของเทศบาล หรอืกจิกรรมดา้นการ

ป้องกนัภยัพบิตัขิองเพื่อนบา้น เปนนต้น 

2.2.5.3 กระจายข่าวสารออกข้างนอกและการแลกเปลีย่นข้อมลู 
ภายหลงัจากการเกิดเหตุภยัพบิตัิ มนัเปนนสิง่ที่ส าคญัที่จะต้องมกีารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างหุน้ส่วนทางธุรกิจ ผู้บรโิภค พนักงาน ผูถ้อืหุน้ ประชาชน และรฐับาลทอ้งถิน่29 ในบรบิทนี้ควร
จะต้องมมีาตรการป้องกนัสถานการณ์ด ามดื (Blackout Situation) ซึง่เปนนสภาวะทีทุ่กคนไม่รูว้่าเกดิ
อะไรขึ้นบ้างในองค์กร30 เรื่องนี้เปนนข้อย ้าเตือนที่ดวี่าการประสานงานกนัก่อนหน้าในยามปกติของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเปนนสิง่ส าคญัทีจ่ะตอ้งด าเนินการ 
 
ประเดนนส าคญัในเรือ่งนี้ทีต่อ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบ 

 จดัตัง้ระบบการรวบรวมขอ้มลูขา่วสาร การกระจายและการประชาสมัพนัธ์ 
 การพฒันาระบบการสื่อสารระหว่างส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง ประชาชนในพืน้ที ่ซพัพลายเชน เปนนตน้ 
 การจดัใหม้เีครือ่งมอืสื่อสารและการรบัส่งขอ้มลูขา่วสาร 

2.2.5.4 ส ารองระบบข้อมลูข่าวสาร 
ระบบขอ้มลูข่าวสารเปนนหวัใจส าคญัของการด าเนินธุรกจิ เปนนสิง่ทีจ่ าเปนนยิง่ยวดทีข่อ้มลูข่าวสาร

จะต้องได้รบัการส ารองไว้ส าหรบัใช้ในกรณีฉุกเฉินโดยเกนบไว้อย่างน้อยในที่สองแห่งหรอืมากกว่านัน้  
โดยต้องเปนนทีท่ีม่โีอกาสรบัผลกระทบจากภยัพบิตัน้ิอย31 โดยเฉพาะอย่างยิง่มคีวามจ าเปนนต้องมรีะบบ
ส ารองขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อดูแลกจิการที่เปนนหวัใจส าคญัของบรษิทั แต่อย่างไรกนดหีากว่าบรษิทั
ได้ผ่านพน้สภาวะวกิฤตแล้วกนใหร้ะมดัระวงัปญัหาเรื่องความซ ้าซ้อนหรอืไม่ตรงกนัของขอ้มูลเมื่อได้มี

                                                           
29

 การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นประจ าน้ีเรียกวา่ “การส่ือสารเก่ียวกบัความเส่ียง” หรือ risk 

communication ในอีกทางหน่ึงหากเป็นช่วงหลงัจากการเกิดภยัพบิติัเรียกวา่ “การส่ือสารในสภาวะฉุกเฉิน”  
30

 โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริษทัท่ีท าการคา้ระหวา่งประเทศควรตอบสนองอยา่งทนัท่วงที เพราะข่าวแผน่ดินไหวอาจจะท าใหเ้กิดการเลิก
การติดต่อธุรกิจ การเล่ือนการท าสัญญา เป็นตน้ 
31

 รายละเอียดของการจดัระบบส ารองดูไดจ้ากคู่มือ “Guidebook for developing contingency plan in financial 

institutions” ภายใต ้FISC หรือ คู่มือ METI’s Guideline for developing business continuity plan 
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การยา้ยกลบัเขา้ที่ตัง้ตามปกต ิเพื่อป้องกนัปญัหาน้ีบรษิทัควรต้องมแีผนอย่างละเอยีดในการกลบัเขา้
ทีต่ ัง้ปกต ิโดยท าไวล้่วงหน้า32 
 
ประเดนนส าคญัในเรือ่งนี้ทีต่อ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบ 

 ท าใหก้ระจ่างในเรือ่งของความสมัพนัธร์ะหว่างการกจิการทีม่คีวามส าคญัของบรษิทัและระบบ
บรหิารจดัการขอ้มลูข่าวสาร 

 พฒันาระบบส ารองขอ้มลูของกจิการส าคญั ระบบชัว่คราว และการยา้ยกลบัทีต่ ัง้ตามปกติ 
 ควรมรีะบบไฟฟ้าส ารอง อาทเิครือ่งป ัน่ไฟ อุปกรณ์ สายไฟฟ้า เปนนตน้ 
 การใชบ้รกิารเอกสารอเิลคทรอนิกสใ์นพืน้ทีห่่างไกล 

2.2.5.5 การสนับสนุนผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ในทุกวนันี้บรษิทัผูผ้ลติไม่ค่อยทีจ่ะเขา้ร่วมในกระบวนการทัง้หมดตัง้แต่ชิน้ส่วนต่าง ๆ ไปจนถงึ

ผลิตภัณฑ์ส าเรนจรูปอย่างเบนดเสรนจด้วยตนเองแล้ว ถ้ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นกับส่วนใดส่วนหนึ่ งใน
กระบวนการผลติ ไมว่่าจะเปนนเรือ่งของวตัถุดบิ อะไหล่ การขนส่ง โรงงานผลติ หรอืการขาย ย่อมส่งผล
ให้การส่งผลติภณัฑไ์ปยงัตลาดมปีญัหา สิง่น้ีแสดงใหเ้หนนชดัเจนว่าการด าเนินธุรกจิต่อเน่ืองไม่ใช่เปนน
สิง่ที่บรษิทัหนึ่งบรษิทัเดยีวจะด าเนินการอย่างเบนดเสรนจเดนดขาด ดงันัน้จงึมคีวามส าคญัทีจ่ะต้องมกีาร
รวบรวมขอ้มลูทีส่ าคญัของส่วนทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอยา่งเปนนระบบและอย่างเปนนประจ าต่อเนื่อง และควร
มกีารกระจายความรูเ้รือ่งการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องใหก้บับรษิทัหุน้ทุกแห่งใหม้คีวามเขา้ใจในเรือ่งนี้ 
 ในส่วนของความต่อเนื่องของการส่งสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ ความต่อเนื่องอาจจะตคีวามหมายว่าต่อเนื่อง
จากการที่โรงงานผลติสามารถฟ้ืนฟูกลบัคนืสู่สภาพได้รวดเรนว หรอืด้วยวธิอีื่นเช่นการผลติเองหรอืใช้
การผลติจากแหล่งอื่น ซึ่งกนจะช่วยแก้ไขปญัหาเรื่องซพัพลายเชนได้ นอกจากน้ีอาจจะท าใหเ้กดิความ
ต่อเนื่องจาการที่มสีตนอคของไว้อย่างเพยีงพอ สรุปกนคอืว่าเมื่อเกดิความเสยีหายแก่โรงงานที่เปนนส่วน
ส าคญัของการผลติแลว้ ธุรกจิกนยงัด าเนินต่อไปไดโ้ดยมวีธิกีารอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 
ประเดนนส าคญัในเรือ่งนี้ทีต่อ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบ 

 เพื่อเปนนมาตรการเพิม่เตมิจากมาตรการทีจ่ะท าใหโ้รงงานฟ้ืนฟูอย่างรวดเรนวแลว้ ควรพจิารณา
ทางเลอืกอื่น ๆ ของการผลติทีอ่ยู่นอกพืน้ทีป่ระสบภยั 

 มนัเปนนเรื่องที่ส าคญัที่จะต้องรูว้่าความเสยีหายอะไรบ้างที่ซพัพลายเออร ์หรอืวสัดุจะรบั เมื่อ
เกดิเหตุภยัพบิตัขิ ึน้ ค าแนะน าคอืใหม้องหาทางเลอืกไวด้ว้ยตรงนี้ และหากเปนนไปไดก้นควรทีจ่ะ
ท างานรว่มกบัพวกเขาในการพฒันาแผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง33 

                                                           
32

 ยกตวัอยา่งเช่น (1) ส ารองระบบสัง่ส้ือส่ิงของ โดยระวงัเร่ืองการเขา้กนัไดข้องระบบ (2) หากเป็นระบบ manual ระวงัเร่ือง 
entries 
33

 ในเร่ืองของการจดัการความเส่ียงจะมีการแบ่งมาตรการออกเป็นการหลีกเล่ียง การลดความเส่ียง การถ่ายโอนความเส่ียง เป็นตน้ แต่
ในคู่มือน้ีจะไม่แสดงรายละเอียดเหล่าน้ี 
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 ความสมัพนัธ์และความร่วมมอืที่ดเีปนนที่ที่จ าเปนนต้องม ีและต้องท าเปนนการล่วงหน้ากบัผู้ซื้อ
และซัพพลายเอร์ในกระบวนการผลิตทัง้หมด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ตัง้ไม่กระจดั
กระจาย) 

 ควรมกีารเตรยีมการเรื่องโออีเอนม และจดัท าความร่วมมอืระหว่างกนัและกนัไว้ (โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในกรณทีีต่ ัง้ไมก่ระจดักระจาย) 

 ควรทกีารทบทวนแนวคดิเรื่องการมสีตนอคที่เหมาะสม (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีที่อะไหล่
หรอืวสัดุจะตอ้งสัง่จากแหล่งนี้เพยีงแหล่งเดยีวเท่านัน้) 

2.2.6 ส่ิงท่ีต้องด าเนินการอย่างอ่ืนในเวลาเดียวกนันอกเหนือจากการด าเนินธรุกิจต่อเน่ือง 
ภยัพบิตัหินึ่งเมือ่เกดิขึน้มกัจะก่อใหเ้กดิกจิกรรมต่าง ๆ มากมายตามมา34 ไมใ่ช่มเีฉพาะเรือ่งการ

ด าเนินธุรกจิต่อเน่ืองเท่านัน้ ไมว่่าจะเปนนเรือ่งการช่วยเหลอืชวีติคน การป้องกนัภยัพบิตัซิ ้าเตมิอื่น ๆ 
การช่วยเหลอืชุมชน และการเปนนส่วนหนึ่งของชุมดว้ยดว้ย 

2.2.6.1 การรกัษาชีวิตคนและการสร้างความปลอดภยั 
ในการช่วยชวีติลูกคา้ ผูบ้รหิาร พนักงาน เจา้หน้าทีข่องบรษิทัเครอืข่าย หรอืลูกจา้งชัว่คราวนัน้ 

จะต้องใช้ก าลงัคนมากที่สุดเท่าที่จะสามารถระดมหาได้ วธิีหนึ่งที่สามารถช่วยรกัษาชีวติได้คอืการ
เสรมิสรา้งความแขนงแรงของตกึใหท้นทานต่อแผ่นดนิไหว (Earthquake retrofits) มาตรการนี้มคีวาม
เหมาะสมอยา่งมากกบัอุตสาหกรรมหรอืธุรกจิทีม่ผีูม้าใชบ้รกิารซือ้สนิคา้จ านวนมากในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ 
35 36 

เมือ่เกดิภยัพบิตักิระหน ่าโจมต ีจะตอ้งมกีารยนืยนัถงึความปลอดภยัของพนักงานและลูกคา้อย่าง
ทนัททีนัใด ซึ่งในเรื่องนี้ควรมกีารจดัท าขัน้ตอนวธิปีฏบิตัใินการยนืยนัความปลอดภยัเช่นว่านี้ และท า
การฝึกทบทวนอยา่งจรงิจงัต่อเนื่อง สิง่นี้จะสามารถช่วยไดม้ากในยามเกดิฉุกเฉิน37 

2.2.6.2 การบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดกบัส านักงาน อาคาร และเคร่ืองมือ 
ถงึแมว้่าการตรวจสอบเรื่องสถานที่ส ารองจะมีความส าคญัส าหรบัความต่อเนื่องของการด าเนิน

กจิการส าคญักนตาม แต่จะเปนนการดทีีสุ่ดถา้ส านักงานใหญ่ของบรษิทั โรงงาน อาคารตลอดจนเครื่องมอื 
อยู่ในสภาพที่ปลอดภยัไรผ้ลกระทบหลงัจากเกดิภยัพบิตั ิซึ่งเมื่ออาคารส านักงานไม่ได้รบัผลกระทบ 
ย่อมหมายถึงความปลอดภยัของชีวิตคนด้วย ซึ่งจะเปนนปจัจยัหน่ึงที่ท าให้การบูรณะฟ้ืนฟูเยยีวยา
สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเรนว 

                                                           
34

 เช่นเร่ืองการต่อตา้นแผน่ดินไหว จะมีเร่ืองมาตรการป้องกนัความเสียหายหรือท าใหค้วามเสียหายมีนอ้ยท่ีสุด มาตรการบรรเทา
ผลกระทบโดยตรงในการป้องกนัไฟไหมแ้ละสารเคมีร่ัวไหล หรือมาตรการโดยออ้มเช่นการรับมือกบัผลก าไรหดหาย การจ่ายค่าชดเชย 
เป็นตน้ 
35

 การพจิารณาควรรวมถึงเร่ืองของการเยยีวยาสภาพจิตใจดว้ย 
36

 ควรใหค้วามสนใจกบัเร่ืองของการเตรียมความพร้อมรับมือสึนามิ แผน่ดินไหว และอคัคีภยั ส าหรับความจ าเป็นเร่ืองฝึกอบรมขอใหดู้
หวัขอ้เก่ียวกบัการฝึกอบรมในคู่มือเล่มน้ี 
37

 ตวัอยา่งเร่ืองน้ีคือการสร้างเครือข่ายการติดต่อ การใชร้ะบบความปลอดภยัของพนกังาน การจดัระบบรวมพล เป็นตน้ 
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อกีเรื่องหนึ่งที่ส าคญัเช่นกนัคอืความมัน่คงแขนงแรงทนทานต่อแรงสัน่สะเทอืนจากแผ่นดนิไหว
ของตกึอาคารในญีปุ่น่ จงึเปนนเรือ่งส าคญัทีจ่ะตอ้งมคีวามพยายามท าใหโ้ครงสรา้งต่าง ๆ มัน่คงแขนงแรง 

การเตรยีมความพรอ้มส าหรบัรบัมอืพายุหรอืน ้าท่วมกนเปนนสิง่ที่ควรกระท า เนื่องจากสองสิง่นี้กน
สามารถสรา้งความเสยีหายไดเ้ช่นกนั38 
 

 
 
3939 

                                                           
38

 ในยคุสังคมขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบนัน้ี การสูญหายของขอ้มูลถือเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีมีผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อบริษทั จึงตอ้งมีมาตรการ
ดูแลรักษาเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ดิสก ์และเคร่ืองมือส าคญัอื่น ๆดว้ยเช่นกนั 
39

 มาตรการป้องกนัของหล่นควรมีพร้อม ๆ กบัมาตรการป้องกนัการโจรกรรมดว้ย 

ปรบัปรงุการเตรียมพร้อมของท่านในการรบัมือกบัแผน่ดินไหว 

ในประเทศญี่ปุ่นการป้องกันแผ่นดินไหวถือเปนนสิ่งจ าเปนนพื้นฐานที่บริษัทหรือสถาน
ประกอบการจะต้องด าเนินการเพื่อช่วยปกป้องชวีติของมนุษย ์เพื่อป้องกนัการเกดิอคัคภียัตดิตาม
มา และเพื่อใหธุ้รกจิสามารถด าเนินต่อเนื่องไปได ้และเพื่อใหก้ารฟ้ืนฟูเยยีวยาสามารถท าไดเ้รนวทีสุ่ด 
ในกรณีทีอ่าคารส านักงานหรอืสถานประกอบการสรา้งขึน้ในสมยัก่อนทีม่าตรฐานใหม่ในการรองรบั
แผ่นดนิไหวประกาศบงัคบัใช้ กนมขีอ้แนะน าให้ท่านจดัท าแผนปฏบิตักิารในระยะปานกลาง ท าการ
ตรวจสอบสภาพและท าการเสรมิความแขนงแรง ในกระบวนการนี้ท่านอาจจะก าหนดความส าคญั
เรง่ด่วนของการเสรมิความแขนงแรงของอาคารโดยมองถงึแงมุ่มดา้นความคุม้ค่าและดูจากผลของการ
ประเมนิความเสีย่งและผลกระทบตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นคู่มอืเล่มนี้ 

การบูรณะฟ้ืนฟูจะล่าช้าลงไปถ้าอุปกรณ์จ าเปนนเช่นระบบแอร์คอนดชิัน่ได้รบัความเสยีหาย
แมว้่าตกึจะปลอดภยักนตาม ควรจะตอ้งมกีารป้องกนัการตกหล่นของวตัถุต่าง ๆ 39 

ในการเสรมิสรา้งความแขนงแรงให้ตกึอาคารเก่าเพื่อใหต่้อกรกบัแรงเขย่าจากแผ่นดนิไหวนัน้
อาจจะท าได้ยากส าหรบัหลายบรษิทัเพราะมคี่าใชจ้่ายที่สูงพอสมควร แต่ถงึแมจ้ะยากปานใดกนตาม
ท่านกนไมค่วรเพกิเฉยหรอืละเลยการจดัท าแผนด าเนินธุรกจิต่อเนื่องและไม่ควรตอบสนองอย่างล่าชา้ 
เรือ่งนี้ตอ้งพดูย า้ใหช้ดัเจนว่าการจดัท าแผนธุรกจิต่อเนื่องและการลงทุนโดยใชเ้งนิเปนนคนละเรือ่งกนั 

นอกจากแผ่นดนิไหวแลว้ ญีปุ่น่ยงัเสีย่งต่อภยัพบิตัอิื่น เช่น ใต้ฝุ่นทีน่ าห่าฝนจ านวนมหมึาเขา้
มาดว้ย พายฝุน (น ้าลน้ตลิง่ เปนนต้น) พายุกระโชกแรง และสนึาม ิถ้าหากท่านสามารถไดข้อ้มูลจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กนขอแนะน าให้ใช้ขอ้มูลนี้เปนนแหล่งอ้างองิในการจดัท ามาตรการที่จะ
รบัมอืภยัพบิตัิตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ถ้าส านักงานหรอืสถานประกอบการของท่านตัง้อยู่ในพื้นที่
เสีย่งอุทกภยั มนัอาจจะจ าเปนนทีจ่ะตอ้งป้องกนัอุปกรณ์การผลติ อุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ต่าง ๆ จากความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้ซึง่ท าไดโ้ดยการยกอุปกรณ์เหล่านี้ใหอ้ยู่ในระดบัพน้น ้า 
หรอืขึน้ไปชัน้ทีส่งูขึน้ไป 
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2.2.6.3 การป้องกนัภยัพิบติัท่ีอาจจะเกิดตามมา (Secondary Disaster) 
ควรจะมกีารก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกนัการการเกดิไฟไหม ้เพื่อตรวจสอบการกระจาย

ของไฟ และป้องกนัการประทุหรอืรัว่ไหลของสารเคม ีอนัจะเปนนการสรา้งปญัหาให้กบัชุมชนหมู่บ้าน 
ภายหลงัที่เกดิภยัพบิตัขิ ึน้ควรจะมกีารส ารวจตรวจสอบในทนัท ีการตรวจสอบควรท าอย่างเปนนระบบ
เพื่อแสดงใหเ้หนนว่าปญัหาต่าง ๆ ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ยงัคงมอียู่หรอืไม่ และเพื่อตรวจสอบว่ามตีกึ อาคาร 
หรอืสิง่ปลูกสร้างใดที่อาจจะถล่มและกินพื้นที่ไปยงันอกอาณาเขตของบรษิัท และถ้าหากตรวจสอบ
พบว่าชุมชนใกลเ้คยีงมคีวามเสีย่งจะต้องด าเนินการดงันี้คอื 1) แจง้เตอืนชาวชุมชนทุกคน หรอืขอให้
พวกเขาอพยพออกไป 2) แจง้เจา้หน้าทีท่ี่มอี านาจหน้าที ่3) ร่วมกบัชุมชนในการตอบโต้สถานการณ์  
ซึง่ทุกเรือ่งทีก่ล่าวมาควรไดร้บัการบรรจไุวใ้นแผน 

2.2.6.4 การประสานงานกบัชุมชนท้องถ่ินและการให้การสนับสนุน 
หากดูสถติิการเกิดภยัพบิตัิจากในอดตีที่ผ่านมาหลายครัง้ที่ภยัพบิตัิได้ส่งผลกระทบต่อรฐับาล

ท้องถิ่น ชาวชุมชน และสถานประกอบการไปพร้อม ๆ กัน ดังนัน้ทุกส่วนจ าเปนนที่จะต้องมีการ
ประสานงานและมคีวามรว่มมอืกนัอยา่งใกลช้ดิเพื่อใหก้ารบรูณะฟ้ืนฟูเปนนไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

ถ้าบรษิทัมุ่งทีจ่ะท าเรื่องของการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องเพยีงอย่างเดยีว สิง่ที่บรษิทัควรใหม้ลี าดบั
ความส าคัญสูงสุดคือการได้มาซึ่งทรพัยากรภายนอกที่จะใช้การการฟ้ืนฟูเยียวยาและการพฒันา
แผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง ถ้าบรษิทัคดิได้เพยีงเท่านี้โดยค านึงเพยีงแค่ประโยชน์ของบรษิทัตนเอง
เพยีงเท่านี้ ผลรา้ยที่จะติดตามมาคอืเกดิการจราจรตดิขดัในทุกที่ เกิดความตื่นตระหนกในการสะสม
เสบยีงอาหาร และปญัหาอื่น ๆ ทีจ่ะเปนนอุปสรรคต่อการฟ้ืนฟูเยยีวยาชุมชนทอ้งถิน่ ขอแนะน าอย่างแรง
กลา้ใหห้ลกีเลีย่งการกระท าที่ส่งจะผลรา้ยดงัเช่นว่านี้ในทุกวถิทีาง ซึง่คณะผูจ้ดัท าคู่มอืเล่มนี้ไดร้บัการ
รอ้งขอจากรฐับาลใหข้อใหทุ้กบรษิทัมคีวามเขา้ใจและใหค้วามรว่มมอืดว้ย 

ส าหรบับรษิัที่ได้รบัผลกระทบจากการมสีิง่อุปกรณ์ หรอืเครื่องมอืเสยีหายนัน้ ในช่วงของการ
ฟ้ืนฟูกนจะต้องมกีจิกรรมการขนถ่ายเครื่องมอือุปกรณ์ กิจกรรมการก่อสร้าง การสร้างแรงสัน่สะเทอืน 
หรอืกิจกรรมอื่น ๆ ที่ท าให้เกิดเสยีงดงัน่าร าคาญต่อชุมชนชาวบ้าน ดงันัน้การสร้างความเข้าใจกับ
ชุมชนชาวบา้นเปนนสิง่ทีพ่งึจะตอ้งกระท าเปนนอยา่งยิง่  

ยกตวัอย่างเช่น บรษิัท (ยกเว้นกิจการที่จ าเปนนและส าคญัจรงิ ๆ) ไม่ควรเรยีกให้พนักงานมา
รายงานตวัที่บรษิทัในช่วงเกดิสถานการณ์ฉุกเฉิน ควรเรยีกเฉพาะผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการใน
สภาวะฉุกเฉินเท่านัน้ ส่วนพนกังานทีไ่มไ่ดม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกนใหอ้ยู่ทีบ่า้น ซึง่พวกเขาเหล่านัน้กนจะปลอด
จากความเสี่ยงภยัอนัตราย (เช่นช่วง 3 วนัแรก ของการเกดิแผ่นดนิไหว) และอาจจะมโีอกาสที่จะ
ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดชีวิตได้ หรอืป้องกันหรอืดบัไฟ ช่วยผู้ที่อ่อนแอ ซึ่งกนคือการช่วยเหลือสงัคม
นัน่เอง40 และถ้าที่ตัง้ของบริษัทอยู่ในเมือง บริษัทเองในกรณีน้ีกนถือว่าได้ช่วยผ่อนคลายปญัหา
การจราจรในภาพรวมได ้

ภายหลงัจากการเกิดภยัพิบตัิขึ้น บรษิัทควรร่วมมอืกับประชาชน ภาครฐั ภาคเอกชนที่เปนน
หุน้ส่วน และภาคอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งเพราะเนื่องจากว่าในส่วนของชุมชนนัน้หากสามารถฟ้ืนฟูกลบัคนืสู่

                                                           
40

 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพื้นท่ีนครหลวงจะมีประเดน็ปัญหาต่าง ๆ พว่งตามมาเช่นน ้า อาหารการกิน ของเสีย ขยะ เป็นตน้ ซ่ึงถา้เรียก
พนกังานเขา้มาบริษทักจ็ะตอ้งดูแลเร่ืองน้ีเอง ไม่ควรโยนภาระใหก้บัชุมชน 
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สภาพเดมิไดเ้รนวมากเท่าใดกนจะเปนนผลดต่ีอตวัของบรษิทัเองดว้ย ซึง่ถ้าบรษิทัมคีวามเตนมใจ ใชว้ธิกีาร
ของตนเองในการฟ้ืนฟูบูรณะชุมชนหรอืช่วยบรกิารในการบรรเทาทุกขผ์ู้ประสบภยักนจะถอืเปนนสิง่ที่ดี
มากในมุมมองของสงัคม ซึ่งเรื่องนี้สามารถกระท าได้โดยประสานกบัหน่วยงานกลางด้านสงัคม การ
เตรยีมการว่าจะต้องท าอะไรบ้างในช่วงของสถานการณ์ฉุกเฉิน41 ซึ่งอนัที่จรงิแล้วบรษิทัควรจะท างาน
รว่มกบัเครอืขา่ยเหล่านี้ในลกัษณะเปนนกจิวตัร ประจ าสม ่าเสมอ42 

บรษิทัสามารถเกื้อกูลชุมชนท้องถิ่นได้ในหลาย ๆ ทาง เช่น (1) การบรจิาคเงนิช่วยเหลอื (2) 
เปิดใหใ้ชอ้าคารสถานทีเ่ปนนจดุรองรบัการอพยพ43 (3) การแจกจา่ยสิง่ของช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั โดยใช้
สิง่ของในสตนอคของบรษิทั (ซึง่เรื่องนี้เปนนสิง่ทีไ่ด้ปฏบิตัมิาอยู่เปนนประจ าอยู่แลว้) (4) การส่งเจา้หน้าที่
วศิวกรและเจา้หน้าทีเ่ทคนิคออกปฏบิตักิาร (5) ส่งเสรมิใหพ้นักงานบรษิทัเขา้ร่วมกจิกรรมอาสาสมคัร
ต่าง ๆ เหล่านี้คอืตวัอยา่งกจิกรรมทีบ่รษิทัสามารถท าไดเ้พื่อสนับสนุนการปฏบิตักิารช่วยเหลอืบรรเทา
ทุกข์และฟ้ืนฟูชมชนที่ประสบภัย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะช่วยชุมชนด้วยวิธีใดบริษัทกนจะได้มี
ภาพลกัษณ์ทีด่ใีนสายตาของชุมชน 

นอกจากนี้การปล่อยใหม้กีารขยายตวัของระบบอาสาสมคัรในหมู่ของบรษิทัต่าง ๆ กนจะท าใหเ้กดิ
การส่งเสรมิกจิกรรมจติอาสาของพนกังานแต่ละคนอกีดว้ย 

2.2.6.5 การร่วมมือและการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
การช่วยเหลอืตนเองเพื่อกลบัคนืสู่สภาพเดมิจะมขีอ้จ ากดัหากภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้มขีนาดใหญ่และ

กินพื้นที่กว้างขวางมาก ในมุมมองของการด าเนินธุรกิจต่อเนื่องนัน้ ควรจะได้มกีารจดัตัง้กลไกการ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัขึน้ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ในสมาคมบรษิทั ร่วมกบักลุ่มผูซ้ือ้ในซพัพลายเชน 
และกบัภาคอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมลกัษณะเดยีวกนั44 

2.2.6.6 ข้อพิจารณาอ่ืน ๆ 
ถ้าหากภยัพิบตัิเกิดขึ้นในช่วงเวลาท างาน พนักงานควรได้รบัแจกสิ่งของจ าพวกน ้า อาหาร 

คอมฟอรต์ 100 หรอืสิง่จ าเปนนอื่น ๆ ก่อนทีจ่ะเดนิทางกลบับา้น ดงันัน้จงึควรมกีารท าคลงัส ารองสิง่ของ
ในปรมิาณที่เหมาะสมเพื่อใช้ส าหรบัเจ้าหน้าที่ของบรษิทัที่จะต้องปฏบิตัหิน้าที่จนกว่าจะเขา้สู่สภาวะ
ปกต ินอกจากนี้ควรเตรยีมสิง่ของจ าพวกแท่งเหลนกหรอืเครื่องมอืช่วยเหลอืชวีติอื่น ๆ ไว้ใกล้มอืเพื่อ
ช่วยผูท้ีต่ดิอยูก่บัซากตกึ45 

                                                           
41

 ความตกลงค่าใชจ่้าย-การเบิกคืน นั้น บางคร้ังกร็วมเป็นเร่ืองของกิจกรรมการใหค้วามช่วยเหลือในยามเกิดภยัพบิติั ซ่ึงควรครอบคลุม
ถึงเร่ืองอาหาร เคร่ืองด่ืม การท าความสะอาด การซ่อมเคร่ืองมือ การยา้ยส่ิงของ บริการดา้นการแปล 
42

 บริษทัตอ้งรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีกบั NPOs และชุมชนอยา่งเป็นประจ า เช่นการเสนอใหมี้การใชส้ถานท่ีของบริษทัเป็นท่ีพบปะ 
ประชุม ท ากิจกรรม เป็นตน้ 
43

 ถา้บริษทัเป็นเจา้ของโรงพยาบาล โรงแรม อาคารผูโ้ดยสารท่ีจะสามารถเปล่ียนเป็นสถานพยาบาลชัว่คราว ตอ้งเตรียมเคร่ืองป่ันไฟ
ส ารอง น ้ าด่ืม เช้ือเพลิง เผือ่กรณีท่ีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐใชก้ารไม่ได ้
44

 มีการด าเนินการไดห้ลายอยา่งเช่น การส่ิงส่ิงของโดยใชโ้ออีเอม็ การใชส้ านกังาน และการส่งเจา้หนา้ท่ีเป็นหน่วยกูภ้ยั เป็นตน้ 
45

 เน่ืองจากในยามท่ีเกิดเหตุภยัพบิติั เจา้หนา้ท่ีปกติของหน่วยงานเช่นจากภาครัฐมกัจะเดินทางมาถึงท่ีเกิดเหตุชา้ จึงตอ้งเตรียมอุปกรณ์
จ าพวกน้ีไว ้อาจจะเพิม่ในส่วนของเล่ือย พลัว่ คอ้น เคร่ืองตดัลวด แม่แรง เชือก บรรได หนา้กากกนัฝุ่ น เป็นตน้ 



27 

การบรรเทาความเสยีหายที่เกดิกบับ้านของพนักงานเองกนมคีวามส าคญัโดยตวัของมนัเอง คอื
เมื่อพนักงานไม่มคีวามกงัวลกบัเรื่องบ้านของตนกนจะสามารถให้เวลากบังานของบรษิทัอย่างเตนมที ่ซึ่ง
เรือ่งนี้บรษิทักนจะตอ้งพจิารณาอยา่งจรงิจงัดว้ย46 

2.3 การฝึกปฏิบติัและการควบคมุ 

2.3.1 การปฏิบติัการตอบโต้สถานการณ์ท่ีสอดคล้องกบัแผนการด าเนินธรุกิจต่อเน่ือง 
หลังจากได้จดัท าแผนการด าเนินธุรกิจต่อเนื่องแล้ว ควรได้มีการจดัสรรงบประมาณให้กับ

โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการเตรยีมความพร้อมรบัมอืสถานการณ์ภยัพบิตัิ ซึ่งควรอยู่ใน
โครงการประจ าปี ควรอยูใ่นแผนระยะปานกลางหรอืระยะยาว และทีส่อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินธุรกจิ
ต่อเนื่อง ประเดนนส าคญัประการหนึ่งส าหรบังานดา้นการเตรยีมความพรอ้มคอืการมุ่งจุดสนใจไปในเรื่อง
ของการเลอืกเอาส่วนส าคญั (Extraction of Key Elements) ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 2.2.447 

แผนจะไมม่คีวามหมายและกลายเปนนเพยีงแค่กระดาษถ้าไม่ไดน้ ามาปฏบิตั ิประเดนนกนคอืว่าแผน
ทีม่อียูน่ัน้จะต้องไดถู้กน ามาปฏบิตัแิละเปนนไปตามทีไ่ดก้ าหนดเวแ้ต่แรก และท าอย่างไรใหแ้ผนใหม่ถูก
น ามาใชเ้ช่นเดยีวกนั48 
                                                           
46

 ส่ิงส าคญัดว้ยเช่นกนัคือการท่ีพนกังานควรจะมีความรู้เก่ียวกบัการเสริมสร้างความแขง็แรงใหก้บัโครงสร้างบา้น การป้องกนัการลม้
ของเฟอร์นิเจอร์ การส ารองส่ิงของจ าเป็น และการประกนัภยั ควรฝึกใชร้ะบบบริการขอ้ความฉุกเฉิน (หมายเลข 171) เพือ่ช่วยในการ
ตรวจสอบสภาพความปลอดภยัของพนกังานดว้ย 
47

 มาตรการตอบโตข้ั้นพื้นฐาน อาจจะประกอบดว้ย 

 จดัท าผงัการบงัคบับญัชา ท่ีแสดงบทบาทชดัเจน 

 จดัท ากระบวนการด าเนินธุรกิจต่อเน่ือง 

 จดัท าแหล่งทรัพยากรและซพัพลายเออร์ท่ีจ าเป็น 

 ก าหนดสถานท่ีส ารอง เตรียมการเร่ืองเอการคู่มือ คอมพวิเตอร์ โทรศพัท ์สายโทรศพัท ์โต๊ะท างาน เอกสาร เคร่ืองมือ
ส านกังาน 

 เตรียมวธีิส ารองขอ้มูล เลือกขอ้มูลท่ีจะส ารอง จดัระบบการน ากลบัมาสู่ระบบปกติ 

 ส ารองขอ้มูลเอกสารท่ีส าคญัยิง่ยวดต่อความอยูร่อดของบริษทั 

 พจิารณากระจายแหล่งผลิต 

 พจิารณาแหล่งเกบ็คลงัสินคา้ 
 พจิารณาเร่ืองการมีหุน้ส่วนสองหุน้ส่วนหรือมากกวา่น้ี 

 พจิาณาจดัท าขอ้ตกลงโออีเอม็กบับริษทัท่ีคลา้ยกนั 

 จดัท าเครือข่ายการติดต่อฉุกเฉิน เตรียมเคร่ืองมือหรือวธีิการติดต่อในยามฉุกเฉินหน่ึงหรือสองวธีิ 

 แจกจ่ายคู่มือใหก้บัพนกังานเพือ่เกบ็ไวท่ี้บา้นดว้ย 

 จดัท ารายละเอียดการติดต่อของลกูคา้ หุน้ส่วนธุรกิจ ส่วนราชการ หนงัสือพมิพ ์บริษทัโฆษณา 
 การท าสัญญาดา้นการฟ้ืนฟกูบัผูใ้หบ้ริการดา้นดงักล่าว 

 การจดัท าขั้นตอนการปฏิบติัส าหรับการด าเนินการดว้ยระบบมือเปล่า (manual)  

* ขอ้มูลส าคญัยิง่ยวดคือขอ้มูลท่ีจ าเป็นไม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้มในยามเกิดภยัพบิติั  จ าเป็นโดยตรงคือพวกแบบแปลน เลยเ์อา้
สเกตซ์ เอกสารการควบคุมคุณภาพ จ าเป็นโดยออ้มคือเอกสารควบคุมภายใน เอกสารการเงิน เป็นตน้ 

 
48

 ถา้บริษทัมีความคุน้เคยกบัระบบการจดัการอยูแ่ลว้ บริษทักเ็พยีงแค่ด าเนินการตามรายการมาตรฐานเช่นการจดัท ารายการ การควบคุม
การปฏิบติั การควบคุมเอกสาร  
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2.3.2 การจดัเกบ็เอกสาร (Documentation)49 

2.3.2.1 การจดัท าแผนและคู่มือ 
แต่ละแผนกควรมกีารจดัท าชุดเอกสารที่สมบูรณ์เกี่ยวกบัแผนและคู่มอืขัน้ตอนการด า เนินการ 

โดยแยกเปนนแต่ละบทบาท ในเอกสารควรบรรจุขอ้มูลเรื่องนโยบายส าหรบัมาตรการการด าเนินธุรกจิ
ต่อเนื่อง ข้อมูลการคาดคะเนความเสียหาย แผนการด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง การเตรยีมความพร้อม
ล่วงหน้า กจิการของธุรกจิในห้วงเวลาที่เกดิภยัพบิตั ิการควบคุมองค์กร ผงัสายการบงัคับบญัชาของ
องคก์รในสภาวะฉุกเฉิน และขอ้มลูแผนการปรบัปรงุทีก่ าลงัด าเนินอยู่50 

ในแผนนี้ควรมสี่วนทีแ่สดงหรอือธบิายวธิกีารส าหรบัการเดนิหน้ากจิการส าคญัของบรษิทัภายใต้
กรอบเวลาทีก่ าหนด 

คู่มอืควรจะถูกใช้เพื่อท าให้พนักงานได้รบัทราบและท าความคุ้นเคยกบันโยบายและมาตรการ
ตอบโตส้ถานการณ์ และเพื่อส่งต่อความรูใ้นเรื่องดงักล่าวไปใหก้บัผูท้ีเ่ขา้มารบัต าแหน่งใหม่ และควรมี
การใชใ้นช่วงการเรยีนรูศ้กึษางานประจ าวนั 

2.3.2.2 การจดัท าเชค็ลิสต์ 
เมื่อเกิดภยัพบิตัิขึ้นพนักงานมกัจะไม่มเีวลาที่จะเปิดดูแนวปฏบิตัิที่ก าหนดไว้ ในเอกสารคู่มอื 

ดงันัน้เจา้หน้าทีผู่ท้ ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบทีจ่ะตอ้งรบับทบาทผูน้ าจะต้องมเีชนคลสิต์อยู่ใกลต้วัตลอดเวลา ซึง่
จะช่วยให้เขาตรวจสอบนโยบายและทิศทาง สิ่งที่จะต้องด าเนินการในขัน้ต ่ าที่สุด การควบคุม
สถานการณ์ ขัน้ตอนวธิปีฏบิตัสิ าหรบัการเดนิหน้ากจิการส าคญัของบรษิทัอยา่งต่อเนื่อง 

2.3.3 การเงินการคลงั 
บรษิทัทีป่ระสบภยัพบิตัลิว้นแลว้แต่มคีวามต้องการเมนดเงนิเพื่อซ่อมแซมหรอืปรบัปรุงตกึอาหาร

ทีไ่ดร้บัความเสยีหาย และเพื่อรกัษาเครดติทางดา้นการเงนิ การพจิารณาในเรื่องของการเงนินัน้อาจจะ
เกี่ยวขอ้งกบัการประกนัภยัและการส ารองเงนิกู้ส าหรบัใช้ในกรณีเกดิภยัพบิตั ินอกจากนี้ยงัขอแนะน า
ใหพ้จิารณาเงนิกูย้มืจากเทศบาลดว้ย  

2.3.4 การยืนยนัหรือรบัรองว่าแผนสามารถใช้การได้ในทางปฏิบติั 
มนัเปนนสิง่ทีจ่ าเปนนที่จะต้องมกีารรบัรองว่ากจิการส าคญัของบรษิทัจะสามารถไดร้บัการฟ้ืนฟูได้

ภายในกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ ยกตวัอย่างเช่น การตรวจสอบให้ชดัเจนว่าจะสามารถจดัซื้อจดัหาวสัดุ
อุปกรณ์ได้ตามก าหนดเวลาหรอืไม่ และถ้าหากเกดิกรณีที่จะต้องด าเนินการด้วยมอืแทนที่ด้วยระบบ
ไฟฟ้าในยามทีม่กีารปิดระบบนัน้ กนจะตอ้งมกีารฝึกซอ้มว่าสามารถจะท าไดต้ามทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่

                                                           
49

 รวมถึงแผนและคู่มือ ตลอดจนเอกสารอืน่ ๆ เช่นค าขอส าหรับการตดัสินใจสั่งการ รายงานการประชุม ประวติัการฝึกอบรม บนัทึก
การตอบโตภ้ยัพบิติั 
50

 กล่าวโดยทัว่ไปแลว้ คู่มือท่ีจดัท าข้ึนเหล่าน้ีมกัจะมีผงัไฮราคี ท่ีจะประกอบดว้ยนโยบาย ระเบียบ มาตรฐาน กระบวนการปฏิบติั เป็น
ตน้ 
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2.3.5 ความส าคญัของการตดัสินใจในกรณีเกิดภยัพิบติั 
ในบางครัง้ภยัพบิตัอิาจจะมคีวามรุนแรงเกนิกว่าทีค่าดการณ์ไว ้และท าใหม้าตรการเตรยีมความ

พร้อมของบรษิัทที่ได้เตรียมการไว้ไม่เพียงพอต่อการรบัมอื 51 ดงันัน้จงึเปนนสิ่งส าคญัที่ฝ่ายบรหิาร 
(หวัหน้าฝ่ายมาตรการตอบโต้สถานการณ์ของส านักงานใหญ่) และรวมถงึหน่วยสนับสนุนทัง้หลายทัง้
ปวงจะต้องไม่ติดยึดกับแผนที่มีอยู่เท่านั ้น แต่ให้ใช้แผนที่มีอยู่ เปนนพื้นฐานส าหรับการประชุม
ปรกึษาหารอื และการตดัสนิใจใด ๆ จะขึน้กบัสถานการณ์ปจัจบุนั ณ เวลานัน้ ๆ 52 

2.4 การให้ความรู้และการฝึกอบรม 
เปนนสิง่ส าคญัที่ทัง้ฝ่ายบรหิารและพนักงานแต่ละฝ่ายจะต้องมองเหนนความส าคญัของแผนการ

ด าเนินธุรกจิต่อเนื่องโดยท าเรื่องนี้ใหเ้ปนนเรื่องทีเ่ขา้ใจตรงกนั หรอืสรา้งใหเ้ปนนวฒันธรรมองคก์รทีถ่าวร 
ซึง่สิง่นี้ไดย้ ้าใหเ้หนนถงึความจ าเปนนทีจ่ะต้องมกีารใหก้ารความรู ้การศกึษา และการฝึกอบรมอย่างเปนน
ประจ าและต่อเนื่อง53 

ในยามที่เกิดภยัพบิตันิัน้ คงจะเปนนเรื่องที่เพ้อฝนัหากจะบอกว่าพนักงานหรอืคนที่เกี่ยวข้องจะ
สามารถปฏบิตัหิน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายได้ เนื่องจากได้จดัท าคู่มอื หรอืท าเอกสารไว้แล้ว ดงันัน้จงึมี

                                                           
51

 ยกตวัอยา่งเช่นกรณีแผน่ดินไหว “Niigata-Chubu Earthquake” ท่ีมีการการเกิดอาฟเตอร์ชอ็คใหญ่หลายคร้ังตามมา ซ่ึงเหนือ
ความคาดหมาย 
52

 ขั้นตอนการปฏิบติัดงัต่อไปน้ีเป็นการปฏิบติัตามเวลาก่อนหลงั และเป็นส่ิงท่ีปฏิบติักนัโดยทัว่ไป 

• ตรวจสอบความเสียหายโดยไม่ชกัชา้ 
• จะเลวร้ายท่ีสุดหากไม่สามารถรู้ขอ้มลูข่าวสาร 

• หาขอ้มูลเก่ียวกบัความเสียหายท่ีเกิดกบัซพัพลายเชน 

• ระดมเจา้หนา้ท่ีโดยเร็วท่ีสุด และแต่งตั้งคณะท างานทนัที 

• ส่งเจา้หนา้ท่ีส ารวจล่วงหนา้ 
• รายงานยนืยนัผลกระทบต่อกิจการของบริษทั 

• จดัท าแนวนโยบายในการตอบโตส้ถานการณ์ฉุกเฉิน 

• จดัล าดบัความส าคญัของมาตรการตอบโตส้ถานการณ์ 

• การใหข้อ้แนะน าในการปฏิบติัในช่วงแรก และควบคุมความกา้วหนา้ 
• การสร้างทีมหรือองคก์รฉุกเฉิน และแต่งตั้งผูน้  าทีม 

• การตดัสินใจวา่จะยา้ยกิจการไปยงัท่ีอืน่หรือไม่ 

• การตรวจสอบวสัดุส าหรับบูรณะฟ้ืนฟ ู

• การหาขอ้มูลเก่ียวกบัเง่ือนไขของกิจการท่ีมีการกูคื้น 

• เชค็วา่วสัดุใดท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้พิม่เติม 

• ตดัสินใจวา่กิจการจะสามารถด าเนินการไดเ้ป็นปกติหรือไม่ 

• ตรวจสอบมาตรการเชิงป้องกนั 

• จดัหางบประมาณพเิศษเพิม่เติม 

• การแจง้ขอ้มูลต่อสาธารณะ 

• การสรุปทบทวนกิจกรรมในอดีต 
53

 การโยกยา้ยพนกังานเป็นเร่ืองปกติของทุกบริษทั ซ่ึงในช่วงหลายปีท่ีผา่นมากจ็ะเห็นวา่มีการแตกตวัของบริษทั การรวมตวัของบริษทั
เป็นตน้  แต่ภายใตภ้าวะเช่นน้ีส่ิงท่ีควรท าคือการรักษาไวซ่ึ้งความรู้ความช านาญและความเช่ียวชาญ การฝึกอบรมจะสามารถตอบโจทย์
ตรงน้ีได ้
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ความจ าเปนนทีจ่ะต้องด าเนินการฝึกซอ้มการปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง และในการฝึกซอ้มการ
ปฏบิตันิัน้ควรมกีจิกรรมย่อยทีเ่กี่ยวขอ้งต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เริม่ตัง้แต่การให้ความรู ้การฝึกซ้อมแผน
แบบบนโต๊ะ (desktop exercise) การฝึกอบรมเรื่องการตดัสนิใจส าหรบัผู้ที่เปนนคยีแ์มนส าคญั การ
ฝึกซ้อมการอพยพ การหนีไฟ การฝึกซ้อมส ารองขอ้มูล หรอืการฝึกซ้อมการจดัตัง้ศูนย์อ านวยการฯ 
เปนนตน้ 

เนื่องจากการเกดิภยัพบิตัไิม่เอื้อต่อการอ่านหรอืดูเอกสารคู่มอืใด ๆ ในจุดทีเ่กดิเหตุเลย ดงันัน้
พนักงานหรือบุคคลใดที่มีความช านาญหรือคุ้นเคยกับคู่มือเหล่านี้ควรจะได้ร ับการอบรมให้เปนน 
Contingent  

2.5 การตรวจสอบและการแก้ไข 
บรษิัทควรประเมนิเงื่อนไขของการด าเนินการธุรกิจต่อเนื่องโดยจดัให้เปนนส่วนหนึ่งของการ

ตรวจสอบภายในของบรษิทั (หรอืตรวจสอบบ่อยครัง้กว่านี้กนจะยิง่ดี) การตรวจสอบควรจะด าเนินการ
เพื่อให้เหนนว่ามสีิง่ใดที่ยงัไม่ได้มกีารด าเนินการ หรอืสิง่ใดที่จะต้องเพิ่มประสทิธภิาพ ผลการประเมนิ
เหล่านี้ ตลอดจนรายละเอยีดในการปรบัปรงุแกไ้ขควรรายงานใหผู้บ้รหิารทราบ 

2.6 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
เมื่อได้รบัรายงานผลการตรวจสอบแล้ว ฝ่ายบรหิารควรจะปฏบิตัดิงัน้ีคอื เรยีงล าดบัรายการที่

จะต้องมกีารปรบัปรุง ทบทวนกิจกรรมการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องในภาพรวม การก าหนดทศิทางการ
ด าเนินกิจกรรมส าหรบัปีต่อ ๆ ไป ในการท าเช่นว่าน้ี ฝ่ายบรหิารควรจะต้องสร้างสมดุลระหว่างการ
แก้ไขสถานการณ์ในปจัจุบนัและในขณะเดยีวกนักนจะต้องตามให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงกจิกรรมด้าน
การประกอบธุรกจิ การทบทวนในลกัษณะเช่นน้ีของฝ่ายบรหิารอย่างเปนนประจ าและสม ่าเสมอจะเปนน
การสรา้งความเขม้แขนงและเตรยีมพรอ้มรบัมอืภยัภยัพบิตัไิดด้ทีีสุ่ด54  

นอกเหนือจากการทบทวนแผนการด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองโดยฝ่ายบริหารแล้ว การทบทวน
แผนการด าเนินธุรกิจต่อเนื่องในภาพรวมทัง้ระบบกนจะต้องท าด้วยถ้าหากมคีวามเปลี่ยนแปลงของ
กจิการต่าง ๆ เช่นปรบัโครงสรา้งใหม ่การขยายโรงงาน การมผีลติภณัฑใ์หม่ การยา้ยทีต่ ัง้โรงงาน เปนน
ตน้ ซึง่ในปจัจบุนัการด าเนินธุรกจิของในญีปุ่น่มกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 
  

                                                           
54

 สาระส าคญัดงัต่อไปน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ี 2.5 และ 2.6: ถา้ระบบการจดัการเร่ืองคุณภาพ หรือ ISO9000 ระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 ระบบการจดัการความเส่ียง JISQ2001 หรือระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัขอ้มูลข่าวสาร ISO17799 ได้
ถกูน ามาใชอ้ยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการกคื็อท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของระบบเหล่าน้ีนัน่เอง (กล่าวคือ “การติดตาม” , “การ
ประเมินผล”, “การปรับปรุงแกไ้ข” และ “การควบคุม” ) 
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ส่วนท่ี 3 ค าแนะน าส าหรบัฝ่ายบริหารและองคก์รภาคธรุกิจ 
โดยการอ้างถงึกรอบแนวทางเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องที่เปนนที่นิยมอย่างแพร่หลายใน

ยโุรปและอเมรกิาเหนือ คู่มอืเล่มนี้ไดก้ล่าวถงึสิง่ทีค่วรท าและไม่ควรท าในการน ามาตรการดา้นดงักล่าว
มาปฏบิตั ิและในบรรดาสิง่ต่าง ๆ นัน้ฝา่ยบรหิารไดถู้กคาดหวงัต่อการตดัสนิใจทีถู่กต้อง ไม่ผดิพลาดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทีห่ลากหลาย 
ส าหรบัคู่มอืน้ีกล่าวโดยสรุปแลว้ คณะสบืสวนพเิศษแห่งสภาการจดัการภยัพบิตักิลางของรฐับาลญีปุ่น่ 
ไดม้ขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ีส าหรบัองคก์รภาคธุรกจิ และฝา่ยบรหิารของบรษิทัไดพ้จิารณาในการจดัท า
มาตรการรบัมอืกบัภยัพบิตั ิ

(1) เปนนสิง่จ าเปนนทีจ่ะตอ้งใหม้จี านวนบรษิทัมากขึน้เรือ่ย ๆ ไดร้บัรูว้่าการทีบ่รษิทัจะมลีูกคา้จ านวน
มากและมมีูลค่าที่สูงขึ้นนัน้ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้จาก ชื่อเสียงในการด าเนินการเรื่องแผนด าเนินธุรกิจ
ต่อเนื่องเพื่อพรอ้มรบัมอืภยัพบิตั ิในหมูผู่ถ้อืหุน้ หุน้ส่วนทางธุรกจิ ผูบ้รโิภค เจา้หน้าที ่พนักงาน งานที่
รออยูข่า้งหน้าคอืการขยายการเตรยีความพรอ้มตรงน้ีไปอกี 

(2) เมือ่เกดิภยัพบิตัขิ ึน้คราใด สิง่ทีอ่าจจะตอ้งจ าเปนนส าหรบัธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบคอืการตดัสนิใจ
ทีจ่ะกระชบัรายการประกอบกจิการใหแ้คบเขา้และระดมคนทีม่อียูจ่ ากดัไปอยูใ่นส่วนน้ีเท่านัน้  

(3) มนัเปนนสิง่จ าเปนนที่จะต้องท าให้บรษิัทจ านวนมากขึ้นทราบว่าการส ารวจตรวจสอบมาตรการ
เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องนัน้เปนนสิง่ทีน่่าสนใจอย่างยิง่ในการบรหิารธุรกจิเพราะจะท าใหบ้รษิทั
ไดเ้รยีนรูว้่าในกจิการทีส่ าคญั กระบวนการ หรอืวสัดุนัน้สิง่ใดเปนนสิง่ส าคญัเรง่ด่วน และด าเนินมาตรการ
ทีม่ปีระสทิธภิาพให้สอดคล้องกบัระดบัความเสี่ยงและระดบัความส าคญั และในท้ายที่สุดเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย มปีระสทิธภิาพ คุม้ค่ากบัการลงทุน 

(4) ความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวของบริษัทญี่ปุ่นเปนนความกังวลอย่างฝงัรากลึกต่อนักลงทุน
ต่างประเทศด้วยเช่นกนั เพื่อก าจดัความกงัวลนี้ขอแนะน าให้เปิดเผยรายละเอียดของความเสี่ยงต่อ
แผ่นดนิไหวไปพรอ้ม ๆ กบัมาตรการตอบโต้โดยวธิกีารบางอย่าง (อาทริายงานด้านการเงนิ รายงาน
ยอดการขาย และรายงานดา้นสิง่แวดลอ้ม) การท าเช่นน้ีอาจจะสะทอ้นถงึเครดติของบรษิทัไปดว้ยในตวั 

(5) มนัมคีวามจ าเปนนที่จะต้องท าใหบ้รษิทัจ านวนยิง่มากยิ่งดรีูว้่าการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืภยั
พบิตั ิและการตอบโต้ภยัพบิตัทิีเ่กดิถอืว่าเปนนส่วนหน่ึงของความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิาร ซึง่แนวคดิ
แบบนี้ควรต้องให้มีการรบัรู้กันทัว่ทัง้บรษิัทว่าเปนนส่วนหนึ่งของความรบัผิดชอบต่อสงัคม ถ้ามอง
ในเง่ทางด้านเศรษฐกจิแล้วการบรรเทาความเสยีหายจากภยัพบิตัแิละการน าเอาการด าเนินการธุรกจิ
ต่อเนื่องมาปฏบิตัินัน้ถือเปนนการหยบิยื่นโอกาสให้กบับรษิัทในการลดความสูญเสยีในด้านเศรษฐกิจ 
และยงัได้ก าไรเสยีอกีจากดมีานดท์ี่เกี่ยวกบัการบูรณะฟ้ืนฟูที่จะตดิตามมา ในมุมมองด้านสิง่แวดล้อม 
มาตรการป้องกนัภยัพบิตัซิ ้าสองเช่นมลพษิดา้นสิง่แวดลอ้มนัน้ถอืว่าเปนนทีน่ิยมสูง ถ้ามองในดา้นสงัคม
การฟ้ืนฟูธุรกจิทีร่วดเรนวจะท าใหเ้กดิการจา้งงานทีอ่าจจะมาพรอ้ม ๆ กบัชื่อเสยีงดา้นความปลอดภยั 
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ภาคผนวก: อธิบายค าศพัท ์
BCP (Business Continuity Plan) แผนด าเนินธรุกิจต่อเน่ือง 

เปนนนิยามของแผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง 

 

ISO (International Organization for Standardization) 

เปนนองคก์รระหว่างประเทศดา้นการก าหนดมาตรฐาน มสีมาชกิทีเ่ปนนหน่วยงานก าหนดมาตรฐาน
ของประเทศต่าง ๆ ท าหน้าทีพ่ฒันาและแกไ้ขมาตรฐานอุตสาหกรรมทุกประเภท 

 

JIS (Japanese Industrial Standard) 

เปนนหน่วยงานก าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญีปุ่น่ ก่อตัง้เมือ่ปี ค.ศ.1949  

 

NPO (Non-Profit Organization) 

เปนนหน่วยงานทีด่ าเนินการโดยไมห่วงัผลก าไร ทีม่กัจะปฏบิตังิานช่วยเหลอืสงัคม กฎหมายที่
เรยีกว่า NPO law ไดใ้หส้ถานะส าหรบัหน่วยงานประเภทน้ีเช่นเดยีวกบับรษิทั โดยมขีัน้ตอนตามที่
ก าหนดตามกฎหมาย 

 

OEM (Original Equipment Manufacturing)  

เปนนระบบในการจดัส่งสนิคา้ เปนนการท าใหอุ้ปกรณ์และผลติภณัฑส์ุดทา้ยเปนนแบรนดข์องผูซ้ือ้ 

 

Decision Making Training 

คอืการฝึกอบรมทีเ่กีย่วกบัการตดัสนิใจและการใหก้ าหนดทศิทางในเวลาทีม่อียูส่ ัน้ ๆ ว่าจะ
จดัการอยา่งไรต่อองคก์ร บุคลากร และเงนิทุน โดยสมมตสิถานการณ์ หรอืเหตุการณ์เกดิขึน้ 

 

Business Suspension Losses 

ยอดการขายทีล่ดลงและรวมถงึการหายไปของผลก าไรจากการหยดุกจิการของธุรกจิ 

 

Desk Training 

เปนนรปูแบบหนึ่งของการฝึกอบรมดา้นการตดัสนิใจ โดยจะฝึกอบรมเกีย่วกบัสิง่ต่าง ๆ ทีส่ าคญั
ตามช่วงเวลา โดยสมมตสิถานการณ์หรอืเหตุการณ์เกดิขึน้ 
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Previous Earthquake-proof Standards 

เปนนขอ้ก าหนดเกีย่วกบัความทนทานต่อแรงของแผ่นดนิไหว แนบทา้ยกฏหมายมาตรฐานอาคาร
ทีต่ราขึน้เมื่อปี ค.ศ.1950 มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ 2 ครัง้ในปี 1971 และ ปี 1981 ภายหลงัจากการเกดิ
แผ่นดนิไหวขนาดใหญ่สองครัง้ ในคู่มอืเล่มนี้อ้างถงึมาตรฐานอาคารทีใ่ชก่้อนปี ค.ศ.1981 ซึง่เปนนความ
กงัวลของผูค้นเกีย่วกบัตกึทีส่รา้งก่อนมมีาตรฐานน้ีมาบงัคบัใช ้

 

Crisis Communications 

คอืการแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารในช่วงทีเ่กดิสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึง่รวมถงึการแถลงข่าวในช่วง
เกดิวกิฤตกิารณ์ การสื่อสารในช่วงวกิฤตเิปนนส่วนหนึ่งของการสื่อสารเกีย่วกบัความเสีย่งภยั 

 

Critical Path 

ในกรณทีีม่กีารแยกออกเปนนสองทางหลาย ๆ ครัง้ในกระบวนการของโครงการ Critical Path คอื
เสน้ทางการท างานทีส่ามารถท าใหก้ระบวนการปฏบิตังิานทัง้หมดส าเรนจไดใ้นเวลารวดเรนว มนัเปนนสิง่ที่
จ าเปนนที่จะต้องติดตามกระบวนการนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากหากล่าช้าจะท าให้เกิดผลกระทบต่อ
กระบวนการทัง้หมด 

 

Contingency Plan 

คอืแผนทีจ่ดัเตรยีมไวก่้อนหน้า เปนนแผนทีร่ะบุถงึกระบวนการขัน้ตอนในการรบัมอืกบั
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

 

Disaster Loan 

เทศบาลหลายแห่งมีระบบการปล่อยเงินกู้ส าหรับใช้แก้ไขความเสียหาย โดยให้เงินกู้แก่
ผูป้ระสบภยัจากแผ่นดนิไหว อคัคภียัขนาดใหญ่ พายุ หรอือุทกภยั รายละเอยีดของเงนิกู้นี้ถูกตพีมิพ์
ในเวปไซต์ของเทศบาล ส าหรบัในส่วนของเงนิกู้แก่เอส-เอม-อ ีรฐับาลไดจ้ดัตัง้ระบบส าหรบัเงนิกู้เพื่อ
ช่วยเรง่รดัการบรูณะฟ้ืนฟูหลงัเกดิภยัพบิตั ิ

 

Supply Chain 

คอืห่วงโซ่ซพัพลายทีเ่ชื่อมโยงระหว่างซพัพลายเออรไ์ปจนถงึลกูคา้ ประกอบดว้ยการพฒันา การ
จดัซื้อ ผู้ผลติ การกระจาย และการขาย ซพัพลายเชนเกี่ยวข้องกบัซัพพลายเออร์ ผู้ผลติ ผู้กระจ่าย 
(ผูค้า้ส่ง) ผูค้า้ปลกี และผูบ้รโิภค  
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Service Level Agreement 

ในการด าเนินการตามความตกลง ความตกลงทีเ่ปนนลายลกัษณ์อกัษรส าหรบัระดบัคุณภาพของ
การให้บรกิารบนพื้นฐานของขอบเขตและเนื้อหาที่จะต้องให้ตลอดจนส าหรบักฎการปฏิบตัิเพื่อให้
ตระหนกัของรายละเอยีดของขอ้ตกลง 

 

Assistance Agreement 

ความตกลงก่อนหน้าทีด่ าเนินการระหว่างรฐับาลทอ้งถิน่กบับรษิทั ซึ่งเกี่ยวกบัธุรกจิทีก่่อก าเนิด
ขึน้ภายหลงัจากการเกดิภยัพบิตั ิเนื้อหาของความตกลงจะเกี่ยวกบัการจดัส่งอาหาร ศูนยอ์พยพ และ
การสนบัสนุนใหเ้ปิดถนน 

Business Continuity Plan 

เปนนยุทธศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจที่จะไม่ท าให้กิจการที่มคีวามส าคญัของบรษิัทหยุดชะงกั
ในช่วงการเกดิภยัพบิตั ิและถงึเมเ้มื่อเกดิภยัพบิตักินจะท าใหบ้รษิทัฟ้ืนตวัไดเ้รนวตามเวลาทีก่ าหนด และ
ปกป้องการสญูเสยีลกูคา้ไปใหก้บัคู่แขง่ซึง่จะท าใหม้ลูค่ารวมของบรษิทัถดถอยลงในทีสุ่ด มาตรการเช่น
ว่านี้ประกอบด้วย การปรบัปรุงระบบการส ารอง การมทีี่ตัง้บริษัทส ารองไว้ การยนืยนัเรื่องความ
ปลอดภยัที่รวดเรนว การมบีุคลากรและส านักงานทางเลอืกพรอ้มใช ้แผนด าเนินธุรกจิต่อเนื่องไม่ใช่เปนน
เพยีงแค่แผนธรรมดา แต่รวมถงึการบรหิารจดัการแบบเบนดเสรนจ 

 

Initial Response System 

เปนนระบบที่ถูกน ามาใช้ทนัทภีายหลงัจากการเกิดเหตุภยัพบิตัิขึ้น เปนนหน้าที่ของหน่วยงานที่
จะต้องแต่งตัง้บุคคลที่มีหน้าที่รบัผิดชอบเปนนหัวหน้าในการตอบโต้สถานการณ์ที่มีอ านาจในการ
ตดัสนิใจ เปนนระบบทีม่อี านาจในการสัง่การและค าสัง่ไปยงัหน่วยงานในพื้นที่ และมหีน้าที่แลกเปลี่ยน
ขอ้มลูขา่วสารดว้ย 

 

Information Security Governance 

ในส่วนของการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูข่าวสาร การจดัท าระบบส าหรบัการตดัสนิใจ การ
ใหค้วามสนใจต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคม และกลไกระบบภายในทีจ่ะช่วยใหก้ารด าเนินการภายในของ
บรษิทัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 

Earthquake-proof Repair Promotion Law 
(Law concerning Promoting of Earthquake-proof Repair of Buildings) 
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เปนนกฎหมายที่ตราขึน้เมื่อ 25 ธนัวาคม ค.ศ.1995 มวีตัถุประสงค์เพื่อปรบัปรุงความปลอดภยั
ของอาคารจากแผ่นดนิไหว ซึ่งจะน าไปสู่ความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนจากการ
ถล่มของตกึและอาคารจากการเกดิของแผ่นดนิไหว 

 

Third Party Certification System 

ระบบการให้การรบัรองโดยบุคคลที่ 3 เปนนระบบที่เกี่ยวกบัการรบัรองว่าบุคคลหรอืองค์กร มี
ความเกีย่วขอ้งหรอืไดด้ าเนินการกจิกรรมที่เปนนไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน ซึง่เปนนการรบัรองและ
ใหใ้บประกาศนียบตัรโดยผูท้ีไ่มไ่ดม้สี่วนในการด าเนินธุรกรรมโดยตรงกบับรษิทั 

 

Opening-up of Roads 

การเคลื่อนยา้ยสิง่ทีเ่ปนนอุปสรรคต่อการจราจรทางถนนเพื่อใหส้ามารถใชเ้ปนนเสน้ทางสญัจรได้ 

 

Hazard Map 

เปนนแผนที่ระบุภยัคุกคามที่ไดม้กีารศกึษาคาดการณ์ไวเ้ปนนการล่วงหน้าแลว้ เทศบาลจะท าการ
เปิดเผยและตีพิมพ์ข้อมูลเหล่านี้ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของชุมชนและเมืองนัน้ ๆ รายการภัย
ประกอบดว้ยการระเบดิของภูเขาไฟ พืน้ทีท่ีเ่สีย่งต่อการเกดิแผ่นดนิถล่มและอุทกภยั หรอืพืน้ทีร่องรบั
การอพยพ เสน้ทางการอพยพในช่วงเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหว 

 

Back-up Office 

ส านกังานส ารองทีเ่ตรยีมไวเ้ปนนการล่วงหน้าเพื่อรบัมอืกรณีทีส่ านักงานหลกัไม่สามารถใชก้ารได้
เนื่องจากเหตุภยัพบิตัหิรอืการก่อการรา้ย ส านักงานส ารองนี้จะสามารถรองรบัเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง และจะมเีครือ่งมอือุปกรณ์ทีจ่ าเปนนส าหรบัการปฏบิตังิาน 

 

BIA: Business Impact Analysis 

เปนนกระบวนการที่ยนืยนัถงึผลกระทบต่อกิจการของบรษิัทและต่อการเงนิซึ่งเกิดจากการหยุด
กิจการของบริษัท เปนนการระบุถึงธุรกิจที่มีความส าคัญยิ่งยวด การปฏิบัติการและกระบวนการ 
ตลอดจนทรพัยากรด้านธุรกิจ และจะท าการส ารวจวิเคราะห์ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง 
ยกตวัอยา่งเช่น เปนนการด าเนินการตามกระบวนการดงัต่อไปนี้ (1) การเลอืกกจิการทีม่คีวามส าคญั (2) 
การวเิคราะหก์ระบวนการทางธุรกจิ การระบุถงึองค์ประกอบที่มคีวามส าคญัยิง่ยวด (คอขวด) ในการ
ด าเนินงานธุรกจิต่อเนื่อง (3) การก าหนดล าดบัความส าคญัเร่งด่วนในการฟ้ืนฟู และ (4) การก าหนด
กรอบเวลาในการฟ้ืนฟู   
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Blackout 

เปนนสภาพการณ์ทีเ่ปนนไปไมไ่ดท้ีจ่ะรบัส่งและแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารระหว่างกนัในองคเ์อง และ
ระหว่างองคก์รกบัหน่วยงานภายนอก 

 

Bottleneck 

สภาพการณ์ที่องค์ประกอบหลักในหลาย ๆ ส่วนของการด าเนินธุรกิจต่อเนื่องไม่สามารถ
ด าเนินการใหม้คีวามคบืหน้าต่อไปได ้

 

Management System 

คอืวธิกีารที่เปนนมาตรฐานส าหรบัการบรหิารจดัการ ผู้จดัการมสี่วนร่วมกบัการพฒันานโยบาย 
การวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ และการทบทวน 

 

 

Rally Point System 

ระบบจดุนดัพบ เปนนระบบทีม่กีารนดัหมายผูค้นใหม้ารวมตวักนัตามเวลาและสถานทีท่ีก่ าหนดไว้
เปนนการล่วงหน้า ยกตวัอย่างเช่นเมื่อเกดิภยัพบิตัขิ ึน้ใหไ้ปรวมตวักนั ณ จุดรวมพล X ภายในเวลา 48 
ชัว่โมงภายหลงัจากเกดิภยัพบิตั ิจากนัน้บรษิทักนจะแจ้งใหท้ราบเกีย่วกบัการด าเนินการต่อไป เปนนตน้ 

 

Risk Communication 

เปนนกจิกรรมและกระบวนการส าหรบัการส่งเสรมิใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนัว่ามคีวามเสีย่งเปนน
อยา่งไรบา้ง โดยการสื่อสารผ่านการแลกเปลีย่นขอ้มลูจากผูส้่งและผูร้บั โดยการแลกเปลีย่นสามารถท า
ไดท้ัง้ในองคก์รเองและระหว่างองคก์รของตนเองกบัองคก์รอื่น ๆ 

 

Qualification of Risks 

เปนนการประเมนิเชงิตวัเลขเกี่ยวกบัความถี่และระดบัของผลกระทบจากความเสี่ยงดว้ยกรรมวธิี
บางอยา่ง 

 

Risk Management 
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เปนนการคาดการณ์เกี่ยวกับความเสี่ยงและการด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงถ้าหากพบว่า
สภาพแวดล้อมมคีวามเสี่ยงภยั การด าเนินการประกอบด้วยการจดัการ ความเชี่ยวชาญ ระบบ และ
มาตรการตอบโตส้ าหรบัการเอาชนะความเสีย่ง 

 

Risk Analysis 

คอืการระบบสาเหตุของปญัหาโดยการใชข้อ้มลูอย่างเปนนระบบ และท าการวเิคราะหค์วามเปนนไป
ไดข้องเหตุการณ์ และระดบัของผลกระทบจากเหตุการณ์ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
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เชค็ลิสตส์ าหรบัคู่มือการด าเนินการธรุกิจต่อเน่ือง ฉบบัพิมพ ์ครัง้ท่ี 1 
 

เชนคลสิตน์ี้ท าขึน้เพื่อใชใ้นการประเมนิการด าเนินการธุรกจิต่อเนื่องของบรษิทัตามทีไ่ดก้ล่าวถงึไว้
ในบทที ่2 เรื่อง “เนื้อหาสาระของแผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องและแนวทางการปฏบิตัทิี่ด”ี ของคู่มอื
การด าเนินการธุรกิจต่อเนื่อง ฉบบัพมิพ์ครัง้ที่ 1 นอกจากนี้เชนคลสิต์นี้  ยงัช่วยให้มองภาพของการ
ด าเนินธุรกจิต่อเนื่องมคีวามชดัเจนมากขึน้ในส่วนของการบอกว่ากจิกรรมใดมคีวามส าคญัตามล าดบั
ก่อนหลงั ในขณะทีด่า้นหน่ึงนัน้เชนคลสิตน์ี้น่าจะมปีระโยชน์ในการส่งเสรมิใหบ้รษิทัหรอืธุรกจิไดพ้รอ้มใจ
กนัมาจบัเรื่องน้ี แต่อกีด้านหน่ึงนัน้กนขอให้ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักถงึผลของการตรวจสอบด้วย ในเชนค
ลสิตน์ี้หวัขอ้ทีม่เีครื่องหมาย * ก ากบัหมายถงึเปนนหวัขอ้ทีส่ าคญั และหากต้องการดูรายละเอยีดของแต่
ละขอ้ใหก้ลบัไปอ่านรายละเอยีดในคู่มอื 
 
2.1 นโยบาย 
*  1.ฝา่ยบรหิารไดจ้ดัท าแผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องเพื่อเตรยีมความพรอ้มรบัมอืหากมเีหตุภยั
พบิตัเิกดิขึน้ และพรอ้มกนัน้ีฝา่ยบรหิารไดแ้จง้ใหทุ้กคนในองคก์รทราบ 
*  2.ผูจ้ดัการไดจ้ดัท านโยบายขัน้พืน้ฐานเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องทีจ่ะด าเนินการ 
*  3. ผูจ้ดัการไดอ้ธบิายและท าความเขา้ใจถงึกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องใหก้บั
ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทัง้ในและนอกบรษิทั 
*  4. นโยบายไดร้บัความเหนนชอบจากมตขิองบอรด์ผูอ้ านวยการหรอืคณะกรรมการบรหิาร  
   5. นโยบายทีไ่ดร้บัความเหนนชอบแลว้นัน้ ไดร้บัการเผยแพรใ่หทุ้กฝา่ยทราบอยา่งกวา้งขวาง 
*  6. ผูจ้ดัการไดจ้ดัสรรทรพัยากร อาท ิงบประมาณและบุคลากรเพื่อด าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
ตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบาย 
*  7. ผูจ้ดัการไดจ้ดัสรรของตนเองส าหรบัเขา้รว่มในการพฒันาแผนของบรษิทั 
 
2.2 แผน 
*  1. ผูจ้ดัการไดพ้ฒันาแผนประจ าปีเกี่ยวกบัการท าอยา่งไรใหแ้ผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องเปนน
ส่วนหน่ึงของแผนการจดัการธุรกจิประจ าปี  
*  2. แผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องเปนนส่วนหนึ่งของแผนการจดัการธุรกจิประจ าปีของทัง้บรษิทัที่
ไดร้บัความเหนนชอบจากฝา่ยบรหิารสงูสุด 
2.2.2.1 การคาดการณ์ช่วงเวลาหยดุกจิการและศกัยภาพในการตอบโตส้ถานการณ์ (การวเิคราะห์
ผลกระทบ) 
*  1. โดยเปนนการด าเนินการแบบจ าเพาะเจาะจง การท าการประเมนิมูลค่าสนิทรพัยข์องบรษิทั 
(turnover) ทีล่ดลง ก าไรทีห่ดหาย ค่าชดเชย การลดลงของความน่าเชื่อถอื (การหายไปของลูดคา้) และ
สถานะทางด้านการเงนิถดถอย จากนัน้ท าการประเมนิว่าจะหยุดกจิการเปนนเวลานานเท่าใด โดยการ
ประเมนิผลกระทบจากการหยุดส่งซพัพลายส์ของสนิค้าและบรกิารที่ส าคญัในส่วนของการลดลงของ
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มลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทั ก าไรทีห่ดหายไป ค่าชดเชย การลดลงของความน่าเชื่อถอื (การหายไปของ
ลกูคา้ และสถานะการเงนิทีถ่ดถอย 
2.2.2.2 การก าหนดว่ากจิการใดเปนนกจิการส าคญัยิง่ยวด  
*  1. มกีารจดัล าดบัความส าคญัของกจิการทีส่ าคญัยิง่ยวดทีจ่ะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วง
การเกดิภยัพบิตั ิบนพืน้ฐานของการประเมนิระดบัของผลกระทบ 
   2. มกีารประเมนิผลกระทบในเชงิคุณภาพต่อแต่ละกจิการในระหว่างการหยดุการด าเนินธุรกจิ 
2.2.2.3 การก าหนดเป้าหมายและกรอบเวลาในการฟ้ืนฟู 
*  1. ไดม้กีารก าหนดกรอบเวลาการฟ้ืนฟูเมื่อไดม้กีารยอมรบัว่าจะมกีารหยุดการด าเนินกจิการทีม่ ี
ความส าคญัยิง่ยวด โดยมพีืน้ฐานจากผลของการประเมนิระดบัของผลกระทบ และทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบั
ลกูคา้ ภาครฐั และพนัธกจิต่อสงัคม 
*  2.มกีารก าหนดกรอบเวลาในการฟ้ืนฟูโดยด าเนินการใหเ้ปนนไปตามสญัญาหรอืกฎหมายพเิศษ  
2.2.3 การคาดการณ์ความเสยีหายต่อกจิการทีส่ าคญัอยา่งยิง่ยวดทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
*  1.ไดม้กีารพยากรณ์ความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิจากกจิการทีม่คีวามส าคญัยิง่ยวด โดยพจิารณาถงึ
ผลกระทบต่อเป้าหมายต่าง ๆ ยกตวัอยา่งเช่น ส านกังาน โรงงาน เครือ่งมอื เครือ่งจกัร คนงาน วตัถุดบิ 
การขนส่ง การบรรจหุบีห่อ และลกูคา้ 
2.2.4 การคดัสรรส่ิงท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญั 
*  1. ไดด้ าเนินการคดัสรรเอาสิง่ทีเ่ปนนองค์ประกอบส าคญัของการด าเนินธุรกิจ เช่น เครื่องมอืการ
ผลติ ขอ้มลูข่าวสาร และทรพัยากรอื่น ๆ ทีจ่ าเปนนต่อการฟ้ืนฟูการผลติหรอืการด าเนินกจิการทางดา้น
ธุรกจิ โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการคาดการณ์เกี่ยวกบัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากผลกระทบของ
ภยัพบิตั ิ 
*  2. ไดม้กีารคาดการณ์องคป์ระกอบส าคญัหลายประการและท าการทบทวนอยูส่ม ่าเสมอ 
2.2.5.1 การท าใหส้ายการบงัคบับญัชามคีวามกระจา่งชดั 
*  1. ไดม้กีารท าใหร้ะบบการจดัองคก์ร บทบาทและสายการบงัคบับญัชา ภายใต้แผนการด าเนิน
ธุรกจิต่อเนื่อง มคีวามชดัเจน 
*  2. ไดม้กีารแต่งตัง้บุคคลทีร่บัผดิชอบระบบการจดัองคก์รของแผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง จาก
ฝา่ยบรหิาร 
   3. ควรมกีารจดัตัง้ระบบการประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ 
*  4. ได้มกีารจดัตัง้ไว้เปนนการล่วงหน้าซึ่งอ านาจในการโยกยา้ยบุคลากรหรอือ านาจสัง่การของ
หวัหน้ามาตรการตอบโต้ภยัพบิตัขิองส านักงานใหญ่ และหัวหน้ามาตรการตอบโต้ภยัพบิตัขิองแต่ละ
แผนก 
2.2.5.2 การสรา้งความมัน่ใจว่าการด าเนินงานของส านักงานใหญ่ และสถานที่ส าคญัอื่น ๆ สามารถ
ด าเนินต่อไปด ้
*  1. ไดม้กีารเลอืกทีต่ ัง้ของศูนยบ์ญัชาการส าหรบัการปฏบิตังิานของหวัหน้ามาตรการตอบโต้ภยั
พบิตัแิละเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง โดยเลอืกไวห้ลายแห่ง 
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*  2.  นอกเหนือจากความเปนนไปไดใ้นการฟ้ืนฟูการด าเนินการของบรษิทัในพืน้ทีป่ระสบภยั ไดม้ี
การตรวจสอบการด าเนินการธุรกจิต่อเนื่องในพืน้ทีท่ีไ่ม่ไดร้บัผลกระทบ (กล่าวคอื การยา้ยการควบคุม
การปฏบิตัไิปยงัสถานทีห่รอืโรงงานดา้นนอกพืน้ทีร่บัผลกระทบ) 
2.2.5.3 การส่งขอ้มลูขา่วสารสู่ภายนอกและการแลกเปลีย่นขา่วสาร 
*  1.ไดม้กีารด าเนินมาตรการเกี่ยวกบัการส่งขอ้มลูข่าวสารกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหลงัจากการเกดิ
ภยัพบิตั ิและป้องกนัสถานการณ์ทีเ่รยีกว่าสูญญากาศดา้นขอ้มูล (Blackout) ซึง่กนคอืสถานการณ์ทีแ่ต่
ละคนแต่ละฝา่ยต่างกนไมท่ราบว่ามกีจิการอะไรบา้งเกดิขึน้ 
*  2.ไดพ้จิารณาอยา่งเพยีงพอส าหรบัการจดัตัง้ระบบส าหรบัการรวบรวมขอ้มลูข่าวสาร การกระจาย
ขา่วสาร และการประชาสมัพนัธ ์
 
2.2.5.4 การส ารองระบบขอ้มลูขา่วสาร 
*  1. ไดท้ าการส ารองขอ้มลูข่าวสารทีจ่ าเปนน และไดม้กีารเกนบขอ้มลูส ารองเช่นว่านี้ไว ้ณ หลายแห่ง 
ทีจ่ะท าใหเ้ปนนไปไดย้าก ว่าจะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ในพรอ้ม ๆ กนั 
   2. ใชป้ระโยชน์จากแหล่งเกนบขอ้มลูอเิลคทรอนิกสแ์ละเกนบเอกสารในระยะไกล 
*  3. บ ารงุรกัษาระบบส ารองขอ้มลูทีเ่ปนนส่วนสนบัสนุนกจิการทีม่คีวามคญัอยา่งยิง่ยวด 
*  4. ไดม้กีารพฒันาแผนฟ้ืนฟูทีม่กีารก าหนดรายละเอยีด เพื่อป้องกนัความลม้เหลวของการเปลีย่น
ผ่านจากระยะฉุกเฉินเขา้สู่ระยะปกต ิ
   5. ไดม้กีารด าเนินการมาตรการเพิม่ตมิประกอบดว้ยการเตรยีมเครื่องมอืและระบบไฟฟ้าส ารอง 
ระบบจา่ยไฟ และระบบสายไฟ 
 
2.2.5.5 การป้อนสนิคา้และบรกิาร 
*  1. ไดม้กีารรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องของบรษิทัภาคเีครอืข่ายซึง่เปนนซพั
พลายเออร ์ขนส่ง การผลติ การขาย อย่างสม ่าเสมอ และพร้อมกนันี้ได้มกีารท าความเขา้ใจเกี่ยวกบั
เงือ่นไขในการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องของภาคเีครอืขา่ยเหล่านี้ดว้ย 
   2. ไดพ้จิารณาสถานประกอบการหรอืแหล่งผลติเพิม่เตมิทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ 
   3. ไดม้กีารเตรยีมการในส่วนของซพัพลายอะไหล่และวตัถุดบิ 
   4. ไดม้กีารท าความตกลงกนัไวล้่วงหน้ากบัซพัพลายเออรท์ีอ่ยูใ่นซพัพลายเชน 
   5. ไดม้กีารใชก้ารเตรยีมการดา้นโออเีอนม และความตกลงทีจ่ะช่วยเหลอืกนัและกนั กบับรษิทัอื่น 
ๆ ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั 
   6. ไดม้กีารทบทวนหลกัการแนวคดิในการสตนอคสิง่ของ 
 
2.2.6.1 การจดัใหม้แีละยนืยนัถงึความปลอดภยัของชวีติ 
*  1. ไดม้กีารพจิารณาเตรยีมการในส่วนของบุคลากรทีจ่ะท าหน้าทีค่น้หาและกู้ชพีกู้ภยั ให้ได้มี
จ านวนมากทีสุ่ดเท่าทีท่ าได ้เพื่อทีจ่ะสามารถช่วยรกัษาชวีติของบุคลกรบรษิทัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ในทุกระดบั  
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*  2. ไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัขิ ึน้นัน้ สามารถด าเนินการช่วยเหลอืชวีติของ
เจา้หน้าทีบ่รษิทัไดท้นัท ี
 
2.2.6.2 การบรรเทาความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิกบัส านกังาน สถานประกอบการ และเครือ่งมอื 
*  1. ไดม้กีารด าเนินมาตการป้องกนัแผ่นดนิไหวส าหรบัอาคารส านักงานสถานทีป่ฏบิตังิาน สถาน
ประกอบการและเครือ่งมอืต่าง ๆ 
*  2. ไดม้กีารด าเนินการป้องกนัวตัถุสิง่ของ หรอืเครือ่งมอืต่าง ๆ ตกหล่น 
   3. ไดม้มีาตรการเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัลมพาย ุหรอือุทกภยั เพื่อปกป้องเครือ่งจกัร เครื่องมอื และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
 
2.2.6.3 การป้องกนัมใิหเ้กดิภยัพบิตัอิื่นซ ้าเตมิ 
*  1. ไดม้กีารด าเนินมาตรการป้องกนัการเกดิไฟไหม ้การตรวจสอบการกระจายตวัของไฟ การ
ป้องกนัการฟุ้งกระจายหรอืรัว่ไหลของสารเคม ีของเหลว 
*  2. ในแผนการด าเนินธุรกจิเฉพาะ มกีารเตรยีมการในส่วนของการแจง้เตอืนชุมชนหมู่บา้นทีต่ ัง้อยู่
บรเิวณใกลเ้คยีง ในกรณทีีเ่กดิความเสีย่ง และนอกจากนี้ไดม้กีารรอ้งขอใหชุ้มชนชาวบา้นใกลเ้คยีงช่วย
รายงานขอ้มลูใหก้บัเจา้หน้าทีก่รณทีีส่ยัว่าจะเกดิสภาพความเสีย่ง 
*  3. ได้มมีาตรการเตรยีมพรอ้ม เช่นการฝึกซอ้ม การฝึกอบรม ในส่วนของการรวมพลพนักงาน
เจา้หน้าที ่โดยใหม้กีารด าเนินการล่วงหน้า 
 
2.2.6.4 การประสานงานกบัชุมชนทอ้งถิน่และการช่วยเหลอืชุมชนทอ้งถิน่ 
*  1. ในการจดัท าและการด าเนินการใหเ้ปนนไปตามแผนด าเนินธุรกจิต่อเนื่องนัน้ ไดมุ้่งความสนใจ
หรอืการให้ความส าคญักบัการที่จะไม่สรา้งปญัหาต่องานด้านการการบูรณะฟ้ืนฟู้ของภาครฐับาล ไม่
ซ ้าเตมิปญัหาดา้นการจราจร และการท าใหผู้ค้นเกดิความแตกตื่นกกัตุนซือ้สนิคา้ 
*  2. ไดม้กีารพจิารณาว่าในช่วงหลงัจากผ่านพน้สถานการณ์ภยัพบิตันิัน้ บรษิทัได้ใหโ้อกาสแก่
พนกังานเจา้หน้าทีไ่ดห้ยดุงานและไปช่วยงานสาธารณะของชุมชนหมู่บา้น เช่นการช่วยควบคุมอคัคภียั 
การช่วยชวีติเพื่อมนุษย ์หรอืช่วยเหลอืผู้ทีอ่่อนแอ โดยขอ้ยกเว้นคอืเจา้หน้าที่ทีจ่ะต้องปฏบิตังิานด้าน
มาตราในสภาวะฉุกเฉินของบรษิทั ทีไ่มอ่าจจะอนุญาตไดใ้นช่วงเวลาดงักล่าว 
   3. ได้มกีารพจิารณาการใหค้วามร่วมมอืกบัภาคประชาชน ภาครฐั และภาคธุรกจิทีเ่ปนนหุน้ส่วน 
เพื่อใหภ้าพรวมของการฟ้ืนฟูเปนนไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและสามารถฟ้ืนฟูไดโ้ดยเรนวทีสุ่ด 
 
2.2.6.5 ความรว่มมอืและความช่วยเหลอืกนัและกนั 
   1. ได้มกีารจดัตัง้กลไกการให้ความช่วยเหลอืกนัและกนัในยามฉุกเฉิน ระหว่างอุตสาหกรรม 
โรงงานที่ตัง้อยู่บรเิวณนิคมอุตสาหกรรมเดยีวกนั ระหว่างสมาคม ซพัพลายเชน หรอืบรษิทัอื่น ๆ ใน
ประเภทอุตสหกรรมเดยีวกนั  
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2.2.6.6 ขอ้พจิารณาอื่น ๆ  
   1. ไดม้กีารเตรยีมสิง่ของต่าง ๆ ทีจ่ าเปนนไว ้เช่น น ้า อาหาร สุขาเคลื่อนที ่โดยตัง้สมมตฐิานว่ามี
การเกดิภยัพบิตัใินช่วงเวลาท างาน 
*  2. ไดม้กีารเตรยีมเครื่องมอื อุปกรณ์ สิง่ของต่าง ๆ ทีจ่ าเปนนส าหรบัการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่
ปฏบิตัิการค้นหา ช่วยเหลอืกู้ภยั และของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องกู้คนืกิจการที่มคีวามส าคญัยิง่ยวดของ
บรษิทั 
*  3. ไดม้กีารเตรยีมเครื่องมอืเครื่องไมเ้ช่นท่อนเหลนกไวเ้ผื่อเอาไวใ้ชช้่วยชวีติคนทีต่ดิอยู่ในซากตกึ 
เปนนตน้ 
   4. ได้มกีารด าเนินการบรรเทาความทุกขจ์ากความสูญเสยีต่าง ๆ ที่เกดิขึน้กบัครอบครวัของ
พนกังานเจา้หน้าที ่
 
2.3.1 การด าเนินกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง 
*  1. ได้มกีารจดัสรรงบประมาณในจ านวนที่เหมาะสมส าหรบัการขบัเคลื่อนงานดา้นการด าเนิน
ธุรกจิต่อเนื่องไวแ้ลว้  
*  2.  ไดม้กีารด าเนินการกจิกรรมต่าง ๆ ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง โดยมี
ลกัษณะเปนนกจิกรรมประจ าปี 
 
2.3.2.1 การจดัท าแผนและคู่มอื 
*  1. ไดม้กีารจดัท าแผนและคู่มอืการปฏบิตัเิพื่อใหเ้ปนนไปตามแผนโดยแยกเปนนแต่ละแผนก และ
แยกตามบทบาท ซึ่งรวมถงึวธิกีารส าหรบัการส าหรบัการท าให้การกู้คนืกจิการทีม่คีวามส าคญัยิง่ยวด
ประสบผลส าเรนจเปนนไปตามกรอบเวลา 
*  2. ได้มกีารจดัท าคู่มอืทีค่รอบคลุมเกี่ยวกบัการด าเนินการใหเ้ปนนไปตามแผนการด าเนินธุรกจิ
ต่อเนื่อง 
 
2.3.2.2 การจดัท าเชนคลสิต ์
   1. ไดจ้ดัท าเชนคลสิต์ที่ครอบคลุมกระบวนการในขัน้ต ่าทีสุ่ดที่ต้องด าเนินการส าหรบัการด าเนิน
ธุรกจิต่อเนื่อง 
 
2.3.3 การเงนิ 
  1. ได้มกีารพจิารณาทางเลอืกด้านการเงนิต่าง ๆ เช่นการประกนัภยั การกู้เงนิส าหรบัภยัพบิตัิ
ดอกเบี้ยต ่าจากธนาคาร และสทิธคิวามชอบธรรมในการกู้เงนิจากเทศบาล  โดยการตัง้สมมตฐิานว่า
ส านกังานและสถานประกอบการไดร้บัผลกระทบ 
 
2.3.4 การรบัรองยนืยนัว่าแผนทีม่อียู่สามารถน ามาใชป้ฏบิตัไิดจ้รงิ 
*  1. มกีารรบัรองยนืยนัว่าการกู้คนืและการฟ้ืนฟูกิจการที่มคีวามส าคญัยิง่ยวดจะสามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในกรอบเวลาทีก่ าหนด 
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*  2. มกีารรบัรองยนืว่าว่าการจดัซื้อจดัหาเครื่องมอือุปกรณ์ที่จ าเปนนส าหรบัการกู้คนืกจิการที่มี
ความส าคญัยิง่ยวดสามารถด าเนินการไดภ้ายในกรอบเวลาทีก่ าหนด 
*  3. มกีารรบัรองและยนืยนัว่าในกรณีที่จะต้องใช้ระบบ manual แทนระบบอตัโนมตัทิี่อาจจะ
เสยีหายนัน้ สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 
 
2.3.5  ความส าคญัของการตดัสนิใจทางธุรกจิในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัขิ ึน้ 
 1. ฝ่ายบรหิาร (หวัหน้ามาตรการการตอบโต้สถานการณ์ของส านักงานใหญ่) และส านักงาน
สนับสนุนได้มองเหนนความส าคญัของการที่จะต้องตดัสนิใจภายใต้สภาพการณ์ที่เปนนอยู่ ณ ตอนนัน้ 
ขณะนัน้ แทนที่จะยดึตดิกบัแผนหรอืแนวปฏบิตัทิี่ใชอ้ยู่ ซึ่งในกรณี้หมายถงึเมื่อยามที่สถานการณ์ภยั
พบิตัอิยูน่อกเหนือจากความคาดหมายและเกนิขดีความสามารถของบรษิทัีจ่ะรบัมอื 
 
2.4 การให้ความรู้และการฝึกอบรม 
*  1. ไดม้กีารจดักจิกรรมในการใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรมเกี่ยวกบัแผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง
อยา่งสม ่าเสมอ  
*  2.  สมาชกิมคีวามคุน้เคยกบัคู่มอืเปนนอยา่งด ี
 
2.5 การตรวจสอบและแก้ไข 
*  1. ไดม้กีารด าเนินการตรวจสอบสถานการณ์เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องอย่างสม ่าเสมอ ให้
มากกว่าปีละหนึ่งครัง้ และท าใหเ้ปนนส่วนหนึ่งของกจิกรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน 
*  2. ไดม้กีารหาจดุบกพรอ่งและด าเนินการปรบัปรงุถา้สามารถด าเนินการไดใ้นช่วงเวลาปกติ 
*  3. ไดม้กีารส่งผลของการประเมนิและรายละเอยีดของการปรบัปรงุเสนอต่อฝา่ยบรหิาร 
 
2.6 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
*  1.ฝ่ายบรหิารได้จดัล าดบัรายการที่จะต้องได้รบัการปรบัปรุง โดยอาศยัผลจากการประเมนิ 
จากนัน้ฝ่ายบรหิารได้ท าการทบทวนกจิกรรมด้านการด าเนินธุรกิจต่อเนื่องในภาพรวมทัง้หมด และ
ก าหนดทศิทางในการด าเนินกจิกรรมในปีต่อ ๆ ไป 
*  2. เมื่อได้มกีารเปลี่ยนแปลงกจิการทีม่คีวามส าคญัยิง่ยวด เช่น เปลี่ยนการด าเนินธุรกจิ หรอื
ปรบัปรุงโครงสรา้ง การขยายธุกจิ การมกีารผลติสนิคา้ตวัใหม่ การยา้ยโรงงาน เปนนต้น ฝ่ายบรหิารได้
ท าการทบทวนแผนการด าเนินธุรกจิต่อเนื่องใหมท่ัง้หมด 
 

------------------------------------ 
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