รายการแก้ไขปรับปรุงในรายงาน
รายการแก้ไขปรับปรุงหลัก
1 มาตรการการลดความเสี่ยง เพื่อ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ในระดับพื้นที่ เพื่อรับมือการเกิด
เหตุอุทกภัย
2 มาตรการที่นาไปจัดทาแผนปฏิบัติ
การการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจในระดับพื้นที่
3 แผนปฏิบัติการการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
4 มาตรการและแผนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมแผนแบบ
เต็มรูปแบบ (Full Scale
Exercise)
5 การทบทวนแผน
6 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการ Area BCM
7 ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการอานวยการ
โครงการ Area BCM

จุดที่
แก้ไขใน
รายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง
รายงาน
ตาราง รวบตาราง 7.2 และ ตาราง 7.3 (เดิม) รวมเป็นตาราง
7.2
เดียวกัน และปรับปรุงคอลัมน์ช่วงระดับความรุนแรงของ
อุทกภัยเอาไว้ในตาราง และกลยุทธ์ BCM เพื่อให้ง่ายขึ้นใน
การอ่านตาราง นอกจากนั้นยังได้ปรับเปลี่ยนกลุ่มปัญหาคอ
ขวดในตาราง ให้สอดคล้องกับบทอื่น ๆ อีกด้วย
ตาราง ได้มีการปรับจาก 18 มาตรการ เป็น 20 มาตรการ ตาม
8.1
คาแนะนาของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
ตาราง
8.2
ตาราง
8.3

ได้มีการปรับจาก 4 แผนปฏิบัติการ เป็น 20 แผนปฏิบัติการ
ตามคาแนะนาของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
ได้มีการเพิ่มตารางนี้ขึ้นมา โดยมาจากการคัดเลือก 10
มาตรการและแผนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมแผน
แบบเต็มรูปแบบ โดยเน้นมาตรการในช่วงระหว่างเกิดเหตุ
เป็นหลัก ตามข้อแนะนาของคณะกรรมการอานวยการฯ
หัวข้อ 9.1 ย้ายมาจากบทที่ 8 มาไว้ในบทที่ 9
หัวข้อ ได้มีการปรับเนื้อหาและรูปแบบให้สอดคล้องกับรายงานการ
9.2.2 ประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2559 และได้เพิ่มคาอธิบายและการอ้างอิงข้อมูลในรายงาน
ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในแต่ละข้อ
หัวข้อ ได้มีการเพิ่มหัวข้อนี้ขึ้นมา โดยมีการกล่าวถึงแนวทางการ
9.2.3 ฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) และ
หน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพของแผนและเป็นผู้นาในการ
ปรับปรุงพื้นที่นาร่องตามวงจร Area BCM ต่อไป รวมไปถึง
หน่วยงานหลักที่จะรับผิดชอบในการดาเนินการฝึกซ้อมแผน
แบบเต็มรูปแบบอีกด้วย
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คาสั่งการจัดตั้งคณะกรรมการสาหรับโครงการนาร่อง Area BCM
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/ 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมา/ หลักการและเหตุผล
ในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมา การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ข นาดใหญ่ (Catastrophe) ในหลายพื้ น ที่ เช่ น การเกิ ด
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ (Great Earthquake 2011) ปี พ.ศ. 2554 ณ ประเทศญี่ปุ่น มีความรุนแรงอย่างคาดไม่ถึงซึ่ง
ทาให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มีความสามารถในการรับมืออย่างจากัด ความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
ส่ งผลกระทบต่อสั งคม เศรษฐกิจ และกลุ่ มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่ มห่ ว งโซ่อุปทาน (Supply chain) และ
เครือข่ายการค้าที่เชื่อมต่อกัน
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ได้
พั ฒ นาแนวคิ ด และกรอบด าเนิ น การ การบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ ในระดั บ พื้ น ที่ (Area Business
Continuity Management: Area BCM) ซึ่งมีจุดประสงค์ให้ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในระดับพื้นที่โดยเฉพาะเขตอุตสาหกรรม ร่ วมกันสร้างกลยุทธ์การป้องกันและลดความ
เสี่ยง รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มให้มีการพร้อมรับปรับตัว มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง (resilience)
และพร้อมฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น
1.1.1
ความเป็นมาการดาเนินโครงการ Natural Disaster Risk Assessment and Area
Business และการดาเนินการที่ผ่านมา
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 – เดือนมีนาคม 2558 JICA ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
ด้ า นมนุ ษ ยธรรมของอาเซี ย น (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance: AHA Centre)
ด าเนิ น โครงการ “Natural Disaster Risk Assessment and Area Business Continuity Plan Formulation
for Industrial Agglomerated Areas in the ASEAN Region” เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในภูมิภาคอาเซียนลดความ
สูญเสียจากภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ซึ่งโครงการนี้ได้ทาการรวบรวม
ข้อมูลความเสี่ยงและข้อมูลพื้นฐานของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และได้เลือกพื้นที่อุตสาหกรรม 3 แห่งใน
ประเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เป็นพื้นที่นาร่องในการนา Area BCM ไปประยุกต์ใช้ โดยบทเรียนที่
ได้รับจากพื้นที่นาร่องทั้ง 3 ประเทศ ถูกนามาพั ฒนาเป็น คู่มือการวางแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับ
พื้น ที่ (Planning Guide for Area Business Continuity) โดยแผนการดาเนินงาน เป็นไปตามตารางที่ 1 โดย
โครงการมีระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมทั้งหมด 2 ปี 2 เดือน

1

ตาราง 1.1: แผนการดาเนินงานโครงการ Natural Disaster Risk Assessment and Area Business
Continuity Plan Formulation for Industrial Agglomerated Areas in the ASEAN Region

ที่มา: องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency, JICA)

1.1.1.1 การดาเนินโครงการ Area BCM ทีผ่ ่านมา
JICA ได้เลือกพื้นที่อุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เพื่อเป็นพื้นที่นาร่อง ดังนี้

เขตอุตสาหกรรมในอาเภอ เบกาซิ และ การาวัง และตาบลเบกซิ ประเทศอินโดนีเซีย

เขตอุตสาหกรรมในรัฐคาวิท และลากูน่าและทางตอนใต้ของกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

เขตอุตสาหกรรมในเมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
การจัดทาโครงการ Area BCM ในพื้นที่นาร่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอและพัฒนาหลักการ การบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นหลักการใหม่ของการวางแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วย
บรรเทาความเสียหายและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่เกิดภัย และการนาเสนอการวางกลยุทธ์
ร่วมกันในพื้นที่เพื่อจัดทาแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ (Area Business Continuity Plan:
Area BCP)1

1

โครงการ Area BCM ดังกล่าว ได้มีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดาเนินการจากเดือนมีนาคม 2558 เป็น เดือนมิถุนายน 2558

2

จากการดาเนินการตามวงจร Area BCM ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่อุต สาหกรรมนาร่องได้ร่วมกันจัดทา
Area BCP โดยได้รับความร่วมมือจาก JICA และ AHA Center ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออภิปราย
จัดทาแผน โดยมีการจัดการประชุมเพื่อจัดตั้งคณะทางาน และการจัดประชุมเพื่อการพัฒนาแผนในระดับพื้นที่
(1) การจั ด ตั้ ง คณะท างาน ที ม ศึ ก ษาของ JICA และ AHA Center ได้ ช่ ว ยประสานงาน จั ด การ
ประชุม 2 ครั้ง เพื่อให้ได้ผู้นาคณะทางานและคณะทางานสาหรับพื้นที่นาร่อง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
 ผู้นาคณะทางาน: ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียได้มอบหมายหนึ่งองค์กรหลักเพื่อเป็นผู้น า
ในการจัดทาแผนฯ ในขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มอบหมายองค์กรร่วมให้เป็นผู้นาในการจัดทา
แผนฯ
 คณะทางาน: Area BCM ได้จาแนกบทบาทที่สาคัญ 3 บทบาท แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ คือ
บทบาทผู้นา (มีอานาจในการนาสมาชิก เช่น รัฐบาลท้องถิ่น) บทบาทสมาชิก (มีส่วนร่วมเพื่อ
จัดทา Area BCP เช่น องค์กรดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณู ปโภค ภาคเอกชน และ
ภาคชุมชน) และบทบาทผู้สนับสนุน (มีหน้าที่สนับสนุน Area BCM ให้ดาเนินการอย่างราบรื่น
เช่น กระทรวงและหน่วยงานของรัฐบาลกลาง สถาบันวิจัยของรัฐ มหาวิทยาลัย) โดยผู้สนับสนุน
จะต้องเป็นผู้ส่งเสริมกระตุ้นให้มีการนา Area BCM ไปใช้ทั่วทั้งประเทศ
เนื่องจากการศึกษาใน 3 พื้นที่อุตสาหกรรมนาร่องจากประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่มี
การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน Area BCM ในระดับประเทศ คณะทางานในพื้นที่นาร่องดังกล่าวจึงประกอบไป
ด้วยผู้นา สมาชิก และผู้สนั บสนุน ร่วมกัน โดยจานวนสมาชิกคณะทางาน และองค์กรที่มีส่วนร่วมในคณะทางาน
ปรากฏตามตาราง 1.2
ตาราง 1.2: จานวนสมาชิกคณะทางาน ณ 3 ประเทศนาร่องที่ผ่านมา
อินโดนีเซีย (54 คน)
ฟิลิปปินส์ (43 คน)
เวียดนาม (38 คน)

องค์กรผู้นา
1
4
2

องค์กรสมาชิก
39
30
25

องค์กรสนับสนุน
14
9
11

ที่มา: องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency, JICA)

(2)

การจัดประชุมเพื่อพัฒนาแผนในระดับพื้นที่

เพื่อให้ได้แผน Area BCP แต่ละพื้นที่นาร่องได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ทั้งหมด 4 ครั้ง
ได้แก่ การศึกษาทาความเข้าใจเรื่องลักษณะพื้นที่ การเลือกยุทธศาสตร์ Area BCM การพัฒนาแผน Area BCP
และการทบทวนแผน Area BCP ซึ่งหัวข้อสาคัญในการประชุมเชิงปฏิบัติการแต่ละครั้งได้อธิบายเป็น รูปภาพ 1.1
และตาราง 1.3 ตามลาดับ
3

รูปภาพ 1.1: การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามวงจร Area BCM
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ตาราง 1.3: วัตถุประสงค์และหัวข้อการประชุมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ 3 ประเทศนาร่องที่ผ่านมา
ครั้งที่
1

วัตถุประสงค์ของการประชุม
* ภัยที่ส่งผลกระทบต่อเขตอุตสาหกรรม
* สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจในช่วงสถานการณ์ภัยพิบัติ
* ข้อจากัดของ BCP เฉพาะองค์กร

2

* ผลกระทบจากภัยพิบตั ิที่มีต่ออุตสาหกรรมต่างๆในเขต
อุตสาหกรรม
* ปัญหาด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจของเขตอุตสาหกรรม
* มาตรการในการแก้ปัญหา

3

* ร่างแผน Area BCP
* ปรับปรุงแผนฉบับร่างและการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้ง
ก่อนๆ
* กิจกรรมในอนาคต

4

หัวข้อในการประชุม
* นโยบายพื้นฐานด้านความต่อเนือ่ งทางธุรกิจในระดับ
พื้นที่
* ภัยร้ายแรงที่ควรพิจารณาใน Area BCP/BCM
* ปัญหาหลักด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ
* ผลกระทบจากภัยพิบตั ิต่อชุมชนและอุตสาหกรรมใน
พื้นที่
* ปัญหาร้ายแรง (ปัญหาคอขวด)ด้านความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจในระดับพื้นที่
* มาตรการด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
* คุณคิดว่าแผนนีเ้ ป็นประโยชน์ตอ่ ความต่อเนื่องด้าน
อุตสาหกรรมของพื้นที่ หรือไม่
* คุณคิดว่าเนื้อหาส่วนใดของแผนนี้ควรได้รับการปรับปรุง
* องค์กรใดเหมาะจะเป็นเจ้าของผูด้ ูแลรักษาเพื่อสนับสนุน
Area BCP ในพื้นที่
* จาเป็นต้องใช้ทรัพยากรและระบบใดบ้างในการ
ดาเนินการตาม Area BCM

ครั้งที่
4

วัตถุประสงค์ของการประชุม
* ทบทวนวงจร Area BCM และการปฏิบัตติ ามวงจรใน
ครั้งถัดไป
* ทบทวนแผน Area BCP
* บทเรียนที่ได้รับ และการดาเนินการขั้นถัดไปในแต่ละ
ประเทศ

หัวข้อในการประชุม
* คุณคิดว่ากิจกรรมใดจะอยู่ในขั้นต่อไปของ Area BCM
* จากการทบทวนแผน คุณคิดว่าแผนนี้ถูกปรับปรุงอย่างไร
* องค์กรที่เกี่ยวข้องควรมีหน้าที่ใดในวงจร Area BCM
* กิจกรรมใดที่จะทาในวงจร Area BCM ถัดไป สาหรับพื้น
ที่นี้
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการจัดทา Area BCP นี้ได้จัดทาขึ้นเป็นครั้งแรก แผนที่ได้จึงเป็นเสมือนแนวคิด
เพื่อสามารถนาไปต่อยอดจัดทาแผนปฏิบัติการการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่จริง ทีมศึกษาของ JICA
ได้ระบุความคิดเห็นว่า หลายส่วนของเนื้อหา Area BCP ในพื้นที่นาร่องฯ ไม่ได้มีรายละเอียดหรือจาเพาะเจาะจง
และเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งแผนดังกล่าวสามารถมีความเป็นรูปธรรมและเป็นไปในเชิงปริมาณได้มากขึ้นหากได้มี
การปฏิบัติซ้าตามวงจร Area BCM นอกจากนั้น Area BCP ที่ได้มาจากการประชุมปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่นาร่อง
ยังไม่ได้ถูกเผยแพร่หรือได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
เนื่องจากถูกจากัดอยู่ในผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน (participants) เท่านั้น นอกจากนั้นองค์กรที่จะเป็น
เจ้าภาพของแผน (owners) ควรถูกระบุให้ชัดเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาและปรับปรุงแผน โครงการ
นาร่องใน 3 พื้นที่
1.1.2 การดาเนินโครงการนาร่อง Area BCM ในประเทศไทย
ดั ง ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น JICA และ AHA Center ได้ ร่ ว มกั น จั ด ท ารายงานการประเมิ น ความเสี่ ย งของ 10
ประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และ
สิงคโปร์ โดยรายงานมีการรวบรวมข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ พื้นที่เขต/นิคม/สวน
อุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคม ระบบการขนส่งและกระจายสินค้า กฎหมาย
นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง และการจัดทาแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan:
BCP) ในประเทศ ซึ่งรายงานได้วิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดทา BCP ในประเทศไทย พบว่า ภาคธนาคารและสถาบัน
การเงินเป็นภาคที่มีการพัฒนาในเรื่องของการจัดทา BCP อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีแผน หรือระเบียบที่
รองรับการจัดทา BCP แก่ภาคอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน

5

1.1.2.1 การหารือระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
สศช. ได้ดาเนินการให้มีการศึกษาเรื่องแผนดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เมื่อ
ปี พ.ศ. 2554 โดยจาแนกการดาเนินการในเรื่องแผนดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง เป็น 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับ
หน่วยงานกากับดูแล และระดับองค์กรธุรกิจ ซึ่งพบว่า
 ระดั บชาติ ประเทศไทยไม่มีแผนดาเนิ นธุร กิจ ต่อเนื่ องที่ชัดเจน มีเพียงหน่วยงานที่ ทา
หน้าที่บริหารจัดการภายใต้ภาวะฉุกเฉิน และการดาเนินการยังมุ่งเน้นการบริหารและ
จัดการภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก แต่ขาดความ
ชัดเจนในเรื่องกระบวนการการมีส่วนร่ว มของประชาชน และการปกป้องโครงสร้ าง
พื้นฐานที่สาคัญของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากไม่มีการจัดกลุ่มความสาคัญของ
โครงสร้างพื้นฐานไว้อย่างเป็นทางการ
 ระดับหน่วยงานกากับดูแล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงการดาเนินการของแผน BCP
ระดับชาติกับระดับองค์กร ปัจจุบันมีหน่วยงานกากับดูแลที่มีการส่งเสริมให้มีการจัดทา
แผน BCP อยู่บ้าง โดยกลุ่มสถาบันการเงิน เป็นกลุ่มที่มีการส่งเสริมอย่างจริงจังและ
ผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการส่งเสริม
ให้นิคมอุตสาหกรรมในเครือข่ายและผู้ประกอบการร่วม จัดทาแผน BCP โดยกาหนดให้
มีการสมมติสถานการณ์จริงเพื่อซ้อมแผนอย่างน้อยปีละครั้ง
 ระดับองค์กรธุรกิจ ในภาคองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มีการบริหารความต่อเนื่องทางธุร กิจ
(Business Continuity Management: BCM) ที่เกิดจากความตระหนักขององค์กรเอง
และเกิดจากการถูกกากับดูแล ทาให้ต้องปฏิบัติต ามกฎระเบียบ เพื่อรองรับการบริหาร
จัดการธุรกิจต่อเนื่องเป็นการเฉพาะ เช่น กลุ่มธนาคาร เป็นต้น และในบางองค์กรแม้ว่า
จะมีการบริหารและจัดทาแผน BCP แต่ยังคงมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ทาให้การบริหาร
และจัดทาแผน BCP ไม่มีประสิทธิภาพ และขาดความเชื่อมโยงการดาเนินงานร่วมกับ
ระดับชาติ นอกจากนั้น BCP ที่มีการจัดทาในประเทศไทยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลัก
คือ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤติเท่านั้นซึ่งยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากการที่จะทาให้การดาเนินธุรกิจ ให้มีความต่อเนื่องได้นั้น จะเกี่ยวข้องกับหลาย
ภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ หน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจน
ชุมชนในบริเวณข้างเคียง
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ถึงแม้ว่าองค์กรแต่ละแห่งได้มีการเตรียมการเพื่อรู้รับ ปรับตัวต่อภัยพิบัติ รวมทั้งฟื้นฟูความเสียหายจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่องค์กรยังมีขีดความสามารถจากัดที่จะรับมือกับมหันตภัยอันร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อการ
คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ซึ่งเป็นทรัพยากรขั้นพื้นฐานในการดาเนินงานของแต่ละองค์กร
ยกตัว อย่ างเช่น การเกิ ดอุทกภัย ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 การหยุดชะงักชั่ว คราวของโครงสร้างพื้ น ฐาน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของภาคอุตสาหรรมซึ่งเป็นภาคส่วนที่ได้รับความ
เสียหายมากที่สุดจากภัยพิบัติในครั้งนี้ ซึ่งทาให้การส่งออกและความเชื่อมั่นภาคเอกชนที่ปรับตัวลดลง ธนาคารโลก
ได้ประเมิน ความสูญเสียและความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีมูลค่ารวมสูงถึง 1.36 ล้านล้านบาท
ขณะเดียวกัน ผู้แทน JICA ได้หารือร่วมกับ สศช. ถึงการจัดทาแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2557 และได้ร่วมหารือกันอีกครั้งเกี่ ยวกับการจัดทา Thailand’s National BCP ในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2557 จากนั้นได้ร่วมกันจัดประชุมสัมมนาเชิญหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย บมจ.กสท.โทรคมนาคม บมจ.ทีโอที บมจ.ท่าอากาศยานไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อได้รับฟังแนวคิดและประสบการณ์การดาเนินการโครงการนาร่องการบริหาร
ความต่อเนื่องทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ในสามประเทศ (ดูรายละเอียด, หัวข้อ 1.1.1.1) พร้อมทั้งเสนอความ
ต้องการของหน่วยงานต่อการจัดทา National BCP และ Area BCP ในประเทศ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ปี พ.ศ.
2557
จากผลการศึกษาของ สศช. ประกอบกับประสบการณ์จากภาวะอุทกภัยใหญ่ ในปี พ.ศ. 2554 ที่ได้รับ
ผลกระทบสอดรับกับแนวคิดจาก JICA เรื่องระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ ซึง่ Dr. Hitoshi
Baba ที่ป รึ กษาของ JICA เป็ น ผู้ มีความคิดริเริ่ม และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่ าว นั้น สศช. ได้ให้ ความ
เห็นชอบกับการขอรับความช่วยเหลือด้านวิชาการจาก JICA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ JICA สนับสนุนกระบวนการ
จัดทา BCP ในระดับประเทศ (National BCP) สาหรับประเทศไทยที่มีความสอดคล้องกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แห่ งชาติ และสนับสนุนให้ เกิดการดาเนินการตามแนวคิด Area BCP และ Area BCM ใน
ประเทศไทย
1.1.2.2 ภัยพิบัติในประเทศไทย
เพื่อบ่งชี้ความสาคัญในการดาเนินการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่อาจ
ต้องเผชิญกับภัยพิบัติอันร้ายแรงนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับภับพิบัติในประเทศไทย เพื่อประเมิน
และรับรู้ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
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จากการประเมินและวิเคราะห์ภัยพิบัติโดยรวม โครงการยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อการบริหาร
จัดการภัยพิบัติในประเทศไทย หรือ Strengthened Disaster Management Strategies in Thailand ในปี พ.ศ.
2537 ด้วยความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับ ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster
Preparedness Center: ADPC) the Asian Institute of Technology (AIT) แ ล ะ the United Nations
Development Program (UNDP) ทาการศึกษาประเภทของภัยพิบั ติ ซึ่งได้วิเคราะห์ถึง โอกาสที่จะเกิดภัย ความ
เปราะบางต่อภัยพิบัติ การจัดการภัยพิบัติ และความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดภัยร้ายแรง โดยผลวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าน้า
ท่วมเป็นปัญหาใหญ่ต่อประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาคือภัยจากการระเบิด และอุบัติเหตุ ตามตารางที่ 1.4
ตาราง 1.4: ความสัมพันธ์ของประเภทภัยพิบัติต่อโอกาสที่จะเกิด ความเปราะบางต่อภัยพิบัติ การจัดการภัยพิบัติ
และความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดภัยร้ายแรง
ประเภทของภัย
พิบัติ
น้าท่วม
การระเบิด
อุบัติเหตุ
ไต้ฝุ่น
แผ่นดินไหว
ภัยแล้ง
ดินโคลนถล่ม
ไฟไหม้
การปนเปื้อนหรือ
การเข้าทาลาย
ของแมลง
แรงงานต่างด้าว
โรคระบาด

โอกาสที่จะ
เกิดภัย
สูง
สูง
สูง
สูง
ต่า
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง

ความเปราะบางต่อภัย
พิบัติ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ต่า

การจัดการภัยพิบตั ิ
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ต่า

ความเสีย่ งที่จะทาให้
เกิดภัยร้ายแรง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

การจัดลาดับของ
ภัยพิบัติ
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ต่า

ต่า
ต่า

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ต่า

ปานกลาง
ต่า

ดัดแปลงมาจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, Thailand Country Profiles 2011 (พ.ศ. 2554)

เมื่อวิเคราะห์ถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เปราะบางต่อความเสี่ยงภัยจากสภาพ
อากาศหรือน้า (hydro-meteorological phenomena) เช่น น้าท่วม ดินโคลนถล่ม พายุ ภัยแล้ง เป็นต้น โดย
ประเทศไทยได้เกิดปัญหาน้าท่วมขึ้นแทบทุกปี ตาราง 1.5 แสดงให้เห็นถึงค่าเฉลี่ยความเสียหายต่อปี (Average
Annual Loss: AAL) จากภัยพิบัติต่อปี โดยภัยจากน้าท่วมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 98 จากค่าเฉลี่ยความเสียหายต่อปีของภัยพิบัติทั้งหมด
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ตาราง 1.5: ค่าเฉลี่ยความเสียหายต่อปี (Average Annual Loss: AAL) จากภัยพิบัติ
จานวนเงิน(ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ)

ภัยพิบัติ

ทุนหุ้นสามัญ

การสะสมทุนถาวร

(%)

(%)

ต้นทุน
สังคม

เงินสารองของสถาบัน
การเงินทั้งหมด (%)

(%)
แผ่นดินไหว

การออม
เบื้องต้น
(%)

32.56

0.002

0.031

0.057

0.020

0.029

วาตภัย

0.02

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

คลื่นพายุซัดฝั่ง

0.10

0.10

0.000

0.000

0.000

0.000

สึนามิ

0.53

0.000

0.001

0.001

0.000

0.000

น้าท่วม

2586.19

0.188

2.498

4.509

1.603

2.338

รวม

2619.40

0.190

2.530

4.567

1.624

2.368

ข้อมูล: แปลมาจาก http://www.preventionweb.net/countries/tha/data/, Retrieved from 29 June 2016

นอกจากนั้น ผลรายงานการประเมินความเสี่ยงของประเทศไทย ซึ่งศึกษาโดย JICA และ AHA Center
พบว่า ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่ เกิดจากน้าท่วม 58% รองลงมาคือ พายุ 29% ทั้งนี้ น้า
ท่วมและภัยแล้งเป็นภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 58 และ 37 ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดียในปี พ.ศ. 2547 ทาให้มีคนเสียชีวิตมาก
ที่สุด รองลงมาคือเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ น้าท่วมถือเป็นภัยพิบัติ ที่ ส่ งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจมากที่สุด โดยผลกระทบส่วนใหญ่เกิดจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554
1.1.2.3 การคัดเลือกพื้นที่นาร่องโครงการ Area BCM ในประเทศไทย
สศช. ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้น เมื่อ เดือนมกราคม ปี
พ.ศ. 2558 ณ สานักงาน สศช. เพื่อคัดเลือกพื้นที่นาร่อง ตลอดจนสรรหาหน่วยงานหลัก ในการบริหารจัดการ
Area BCM โดยมีผู้เข้าร่วมหารือ จานวน 50 ท่าน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน 22 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และตัวแทนภาคเอกชน ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นร่วม ว่าพื้นที่นาร่องควรมีลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
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เป็นพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมรวมกลุ่มกันอยู่
 มีระบบสาธารณูปโภคที่จาเป็น เช่น ระบบไฟฟ้าประปา โครงข่ายถนน สถานีจ่ายไฟฟ้า และ
ท่าเรือ เพื่อการขนส่ง
 เป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 เป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางและอาจส่ งผลกระทบรุ นแรงในวงกว้างหากเกิดภัยพิบัติ เช่น
อุทกภัย สึนามิ และแผ่นดินไหว เป็นต้น
 เป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นใจให้กับนัก
ลงทุน ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
จากเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว ที่ประชุมได้เสนอพื้นที่นาร่อง 5 พื้นที่ ดังนี้
(1) พื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีอุตสาหกรรมตั้งอยู่ มากและหลากหลาย
ประกอบกับเป็นพื้นที่ ที่เคยประสบภัยน้าท่วมเมื่อปี 2554 ธนาคารโลกประมาณว่ามีความ
เสียหายของโรงงานในนิคมฯ ประมาณ 1.44 แสนล้านบาท และมีความเสียหายโรงงานนอก
นิคมฯ อีกกว่า 9.3 หมื่นล้านบาท
(2) พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมตั้ ง อยู่ ม าก และมี ส วน
อุตสาหกรรมที่ดาเนินการโดยภาคเอกชนหลายแห่ง นอกจากนั้น เคยประสบภัยน้าท่วมเมื่อ
ปี 2554 เฉพาะโรงงานในนิคมฯ เสียหาย 9.3 หมื่นล้านบาท และนอกนิคมฯ อีก 6.3 หมื่น
ล้านบาท
(3) พื้ น ที่จั งหวัดภูเก็ต (กรณีการเกิดสึ นามิ) เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมท่ อ งเที่ ยว ที่ส าคั ญ ของ
ประเทศ และผลกระทบจากสึนามิเมื่อปี 2547 มีความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สินจานวน
มาก โดยมีผู้เสียชีวิตจานวน 5,365 ราย บาดเจ็บ 8,457 ราย และสูญหายกว่า 2,800 ราย
(4) พื้นที่จังหวัดเชียงราย (กรณีการเกิดแผ่นดินไหวและน้าท่วม) เป็นพื้นที่ ที่เกิดแผ่นดินไหว
บ่อยขึ้น ประกอบกับมีอุทกภัยเกิดขึ้นเป็นประจาในช่วงเวลาที่ผ่านมา
(5) ย่านอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือเหมราช ในภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นภาคที่มีโรงงาน
และนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่มาก และเป็นแหล่งที่อุตสาหกรรมหลายประเภทได้ย้าย หรือ
กระจายฐานการผลิตจากพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยา ที่ถูกน้าท่วมปี 2554 ไปตั้งอยู่
นอกจากการประชุมเพื่อคัดเลือกพื้นที่แล้วนั้น เนื่องจากการจัดทาโครงการ Area BCM จะเป็นโครงการที่
ดาเนินในบริเวณพื้นที่ตั้งของกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนมากตั้งอยู่นอกเขตการปกครองพิเศษ (เช่น กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา) ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีอานาจสั่งการต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้ง สนับสนุน
กากับ และดูแลให้การจัดทา Area BCM เป็นไปด้วยความสะดวก นอกจากนั้น หน่วยงานในพื้นที่ เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัด หน่วยงาน
ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ และบริษัทเอกชนต่าง ๆ ในพื้นที่ เป็นต้น ควรเป็นฝ่ายสาคัญที่ร่วมกันจัดทา Area BCP
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ถัดมาในเดือนเดียวกัน สศช. และ JICA ได้ร่วมกันจัดการสัมมนาเรื่อง ทิศทางและโครงการนาร่องเรื่อง
Area BCP (Direction and Pilot Project of Thai Area BCP) ขึ้ น ณ โรงแรมรอยั ล ปริ๊ น เซส กรุ ง เทพฯ เพื่ อ
นาเสนอผลการคัดเลื อกพื้น ที่น าร่ องและหน่วยงานหลั ก และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นในเรื่องดังกล่ าวกับ
ผู้เชี่ยวชาญจาก JICA เพื่อการดาเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งที่สัมมนาเห็นชอบร่วมกันในการใช้พื้นที่อุตสาหกรรมใน
จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่โครงการนาร่อง เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มาก และมีสวนอุตสาหกรรมที่
ดาเนินการโดยภาคเอกชนหลายแห่ง นอกจากนั้น พื้นที่จังหวัดปทุมธานีเคยประสบภัยน้าท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2554
ความเสียหายของนิคม/ สวนอุตสาหกรรมนวนคร และบางกะดี สูงถึง 86,511 และ 6,696 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ง
จั งหวัดปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2556 มีป ระชากร 1,048,665 คน จานวนอุตสาหกรรม 3,298 โรงงาน เงินลงทุน
403,408 ล้านบาท และจานวนการจ้างงาน 282,180 คน
1.1.3

การประชุมเตรียมการก่อนจัดทาโครงการนาร่อง

เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 สศช. และผู้แทน JICA ได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อขอ
ความร่วมมือจากจังหวัดในการดาเนินการโครงการนาร่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ โดยผล
การประชุมสรุปได้ดังนี้
1.1.3.1 พื้นที่นาร่อง
ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันเลือกบริเวณพื้นที่ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตั้งอยู่ ณ ตาบลบางกะดี อาเภอ
เมืองจังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่นาร่อง เนื่องจาก
 พื้น ที่ร องรั บอุตสาหกรรมหลายโรงงาน และมีความหลากหลายของประเภทอุ ตสาหกรรม
โดยเฉพาะมีอุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญ โดยอุตสาหกรรมนี้มีความสาคัญและมี
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่อุปทาน จากประสบการณ์ในปี พ.ศ. 2554 การหยุดชะงักของกลุ่ม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดทั้งในและนอกประเทศ ทั้งนี้สวน
อุตสาหกรรมบางกะดีเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่
เช่น บริษัทโตชิบา และ บริษัทโซนี่ ประกอบกับพื้นที่บริเวณนอกสวนอุตสาหกรรมบางกะดียัง
เป็นที่ตั้งของโรงงานขนาดใหญ่ เช่น บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นาอุตสาหกรรม
ด้านอาหาร
 เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารลงทุ น จากต่ า งชาติ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น 70% ของจ านวนโรงงานในสวน
อุตสาหกรรมบางกะดีทั้งหมด2 โดยประกอบด้วย การลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น
2

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2559 สวนอุตสาหกรรมบางกะดีมจี านวนโรงงานทั้งสิ้น 38 โรงงาน
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ๆ คิดเป็นร้อยละ 60 และ 10 ตามลาดับ การจัดการดาเนินการบริหารความต่อเนื่องในระดับ
พื้ น ที่ บริ เ วณสวนอุ ต สาหกรรมบางกะดี จะเป็ น การเรี ย กความเชื่ อ มั่ น จากนั ก ลงทุ น
ชาวต่างชาติด้านการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ต่อการรับรู้และปรับตัวต่อสถานการณ์ภัย
พิบัติที่อาจเกิดขึ้น อนึ่งเป็นที่น่าสั งเกตว่า จานวนโรงงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ใน
ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2559) มีจานวนลดลงเมื่อเทียบกับสภาพการณ์ก่อนเกิดเหตุน้าท่วมใหญ่ใน
ปี พ.ศ. 25543 โดยพบว่ามีโรงงานที่ย้ายหรือปิดกิจการในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีทันที 3
แห่ง4
แม้ว่าสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริห ารและจัดการน้ า
รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่สวน
อุตสาหกรรมบางกะดีและบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายจากน้าท่วมใหญ่ปี พ.ศ. 2554
เต็มพื้น ที่ โดยระดับ น้ าท่ว มสู งสุ ดอยูที่ 4.3 เมตร และมีระยะเวลาน้าท่ว มสู งบริเวณสวน
อุตสาหกรรมบางกะดีมากกว่า 1 เดือน
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีความพร้อม และมีระบบคมนาคมขนส่งที่หลากหลายใน
การนาเข้าและขนส่ง วัตถุดิบและสินค้าไปสู่ตลาดภายนอกย่านอุตสาหกรรม
ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เช่ น เทศบาลต าบลบางกะดี
ประกอบกับบริเวณพื้นที่โดยรอบมีขนาดไม่ใหญ่มาก สามารถคาดหวังผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ได้

1.1.3.2 หน่วยงานประสานการดาเนินโครงการ
จังหวัดปทุมธานีจัดทีมประสานงานหลัก (Focal Point) เพื่อประสานการดาเนินโครงการ โดยมอบหมาย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กากับงานด้านยุทธศาสตร์เป็นหัวหน้าทีม มีหัวหน้าสานักงานจังหวัดเป็นเลขานุการเพื่อ
ประสานการดาเนินโครงการ กับหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารจัดการย่านอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นที่
นาร่อง และหน่วยงานรับผิดชอบด้านสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร ทั้งนี้ JICA จะให้การ
สนับสนุนในด้านของผู้เชี่ยวชาญและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ Area BCM ซึ่งได้มอบให้ ADPC เป็นผู้
ประสานงานในการดาเนินกิจกรรมเพือ่ อานวยความสะดวกในการดาเนินโครงการ
ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ADPC ผู้แทนจาก JICA และ
สศช. ณ ห้องประชุมของสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.) จังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อมาดาเนินโครงการนาร่อง Area BCM รวมทั้งการนัดหมายเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
3
4

ก่อนเกิดสถานการณ์น้าท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 สวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 44 โรงงาน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (2555) บทวิเคราะห์ เรื่อง การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมหลังมหาอุทกภัยปี พ.ศ. 2554
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เพื่อรายงานความก้าวหน้าถึงความชัดเจนในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินงาน เพื่อให้การดาเนินโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง การมีส่วนสาคัญในการส่งเสริมจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ ที่ประชุมเห็น
ควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น5 ดังนี้
 ระดับประเทศ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Area BCM (ต่อมา สศช. ได้
ออกคาสั่งที่ 247/2558) เพื่ออานวยการ กากับ และติดตามโครงการ Area BCM และเพื่อนา
ผลที่ได้จากโครงการนาร่องมาศึกษาเผยแพร่ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องทราบ และพัฒนาแผน
National BCP เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ ในระดั บ พื้ น ที่ และใน
ระดับประเทศ โดยเลขาธิการ สศช. เป็นประธานคณะกรรมการฯ
 ระดับจังหวัด ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการอ านวยการโครงการ Area BCM ระดั บ จั ง หวัด
(ต่อมา จั งหวัดปทุมธานี ได้ออกคาสั่ งที่ 143/2559) เพื่อ อานวยการและประสานงานให้
คณะทางานโครงการ Area BCM ดาเนินโครงการด้วยความราบรื่น และเสนอแนะข้อมูล ที่
ส าคั ญ ต่ อ การจั ด ท า Area BCP ในพื้ น ที่ โดยผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เป็ น ประธาน
คณะกรรมการอานวยการฯ
 ระดับท้องถิ่น ให้มีการจัดตั้งคณะทางานจัดทาโครงการ Area BCM (ต่อมา จังหวัดปทุมธานี
ได้ออกคาสั่ งที่ 143/2559) เพื่อจัดทา Area BCP โดยเริ่มจากการทาความเข้าใจกับพื้น ที่
บริเวณสวนอุตสาหกรรม เสนอแนะความคิดเห็น และวิเคราะห์ข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดทา
แผน เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์และมาตรการที่ช่วยให้พื้นที่สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
และฟื้นฟูการดาเนินการได้รวดเร็ว หากเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมเชิ งปฏิบัติการ
ฝึกซ้อม ทบทวน และตรวจสอบ Area BCP โดยนายกเทศมนตรีตาบลบางกะดี เป็นประธาน
คณะทางานฯ
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง เจ้าหน้าที่ JICA ADPC สศช. จังหวัด
ปทุมธานี เทศบาลตาบลบางกะดี และผู้แทนสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยที่ประชุมได้รับทราบความเป็นมาของ
โครงการศึ ก ษา และความจ าเป็ น ที่ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ต้ อ งจั ด ตั้ ง คณะกรรมการอ านวยการระดั บ จั ง หวั ด และ
คณะทางานระดับพื้นที่ ในการดาเนินการโครงการ Area BCM และเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ผู้นาจาก
สศช. จังหวัดปทุมธานี เทศบาลตาบลบางกะดี สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และ ADPC ได้ประชุมอย่างเป็นทางการ
ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงการนาร่อง Area BCM ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเปิดตัวโครงการและการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับ
จัดทา โครงการ Area BCP ซึ่งโครงการนี้มีระยะการดาเนินงานเป็นเวลา 11 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558
5

รายละเอียดคาสั่ง ตามภาคผนวก ก.

13

ถึงเดือนกันยายน 25596 อนึ่ง ADPC ได้ดาเนินการแปล คู่มือการวางแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับ
พื้นที่ เป็นภาษาไทยเพื่อให้คณะทางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการ ซึ่งคู่มือนี้
ได้มาจากการศึกษาโครงการนาร่อง Area BCM ในสามประเทศที่ผ่านมา โดยมี สศช. เป็นผู้ปรึกษาอย่างใกล้ชิดใน
การจัดทาคู่มือฉบับภาษาไทย ดังกล่าว
1.2 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมายของโครงการ Area BCM มีหลักการที่สอดรับกับกรอบการดาเนินงานเซนไดเพื่อการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยเริ่มต้นจากการให้ ท้องถิ่นสามารถป้องกัน
และบรรเทาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งปรับตัวและฟื้นฟูการดาเนินงานในพื้นที่หลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน และ
ภาคชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริ มสร้างให้ภ าคเอกชนเพิ่มบทบาทการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่ อเพิ่ม
ความสามารถในการปรับตัวเมื่อประสบเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ เพื่อฟื้นคืนกลับสู่สภาวะการดาเนินงานปกติได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว
โครงการนาร่อง Area BCM มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมความเข้าใจในแนวคิดระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับ
พื้นที่ (Area Business Continuity Management: Area BCM) และแผนการดาเนินธุรกิจอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งในระดั บ พื้ น ที่ (Area Business Continuity Plan: Area BCP) ให้ แ ก่ ทุ ก ภาคส่ ว นที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการร่วมกัน
(2) เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในพื้นที่กาหนดกลยุทธ์และมาตรการร่วมกัน
ในการดาเนินงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแผนการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจในระดับพื้นที่
(3) เพื่อขยายผลการศึกษาจากโครงการนาร่องแก่ สศช. ในการพัฒนาแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ระดับประเทศ และระดับพื้นที่แก่ย่านอุตสาหกรรมอื่นในประเทศ

1.3 นิยามคาศัพท์ และขั้นตอนการดาเนินการโครงการ

6

โครงการนี้ได้ขยายระยะเวลาการดาเนินการจาก ต.ค. 2558 – ก.ค. 2559 เป็น ต.ค. 2558 – ธ.ค. 2559
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เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ แนวความคิด และการดาเนินโครงการนาร่องการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจในระดับพื้นที่ (Area BCM) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นิยามคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดขั้นตอนการ
ดาเนินโครงการสามารถอธิบายได้ ดังนี้
1.3.1 BCM/BCP และ Area BCM/ Area BCP
ความแตกต่างระหว่าง การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management:
BCM) และแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) สามารถอธิบายได้ตามคานิยาม
จาก ISO 22301: 2012 มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจดังนี้
การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุกิจ Business Continuity Management (BCM) คือ กระบวนการ
บริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อบ่งชี้ภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบต่อการดาเนินกิจการ
หากภัยคุกคามเหล่านี้เกิดขึ้นจริง และยังเป็นกรอบการทางานเพื่อทาให้องค์กรมีศักยภาพในการรู้รับ ปรับตัว และ
ฟื้นคืนกลับจากภัย และมีความสามารถรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ปกป้องชื่อเสียง และเป็นมาตรการในการเพิ่มมูลค่าตราสินค้า
แผนการดาเนินธุกิจอย่างต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) คือ กระบวนการที่มีการบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางสาหรับองค์กรในการรับมือ ฟื้ นตัว ดาเนินกิจการต่อ และฟื้นคืนสภาพสู่ระดับ
การดาเนินการที่กาหนดไว้ หลังการหยุดชะงัก โดยทั่วไปมักรวมถึงทรัพยากร บริการ และกิจกรรมที่จาเป็นต่อ
ความต่อเนื่องของดาเนินกิจกรรมหลักทางธุรกิจ
นอกจากนั้น คู่มือการวางแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ ได้นิยาม Area BCM และ
Area BCP ดังนี้
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ Area Business Continuity Management (Area BCM)7
คือ วงจรที่ประกอบด้วย การเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบ การวางกลยุทธ์ร่วมกันในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง การจัดทาแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ การดาเนินการตามมาตรการที่วางแผนไว้ และ
การตรวจสอบเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่อย่างสม่าเสมอ โดยการจัดทาวงจร
เกิดขึ้นจากการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วยบริษัทเอกชน ผู้บริหารจัดการเขตอุตสาหกรรม
เจ้าพนักงานท้องถิ่น และผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงชุมชน เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการรู้รับ ปรับตัว
และฟื้นคืนกลับจากภัยพิบัติของเศรษฐกิจท้องถิ่น

7

ที่มา: Hitoshi Baba (2014) Area Business Continuity Management, a new opportunity for public-private partnerships. Proceedings
of the International Disaster and Risk Conference Davos 2014, Pp.74-78
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แผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ Area Business Continuity Plan (Area BCP)8 คือ ชุด
เอกสารที่ระบุกรอบการทางานและทิศทางมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพื้นที่ และการประสานงานและความร่วมมือระหว่างองค์กรเหล่านี้ ในการสนับสนุนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ของทั้งพื้นทีย่ ่านอุตสาหกรรม
1.3.2 วงจร Area BCM
การบริ ห ารความต่อเนื่ องทางธุร กิจในระดับพื้ นที่ (Area Business Continuity Management: Area
BCM) เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน เพื่อมุ่งยกระดับ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือการฟื้นฟูกิ จการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น กรณี เกิดเหตุภัยพิบัติอันร้ายแรงซึ่งส่งผล
กระทบต่อพื้นที่ทั้งบริเวณ อาทิเช่น แผ่นดินไหวครั้งใหญ่และคลื่นสึนามิบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น
และน้าท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทย องค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่สามารถรับมือภัยเหล่านี้เพียงองค์กรเดียวได้ และต่าง
ประสบปัญหาหลักจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งหยุดชะงัก รวมไปถึงการขาดแคลนสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน เช่น พลังงาน ประปา และข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทั้งภาครั ฐและภาคเอกชน
จึงควรมีส่วนร่วมในวงจร Area BCM ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลความเปราะบางของพื้นที่ต่อภัยพิบัติ การร่วมกัน
วิเคราะห์ ปัญหาในพื้นที่ และการร่วมกันวางกลยุทธ์และกาหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติที่
อาจจะเกิดขึ้น และฟื้นฟูให้ธุรกิจในพื้นที่สามารถกลับมาดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติแบบบูรณาการ วงจร Area BCM ประกอบไปด้วย (1) การเข้าใจพื้นที่ (2) การวางกลยุทธ์ Area BCM (3)
การจัดทา Area BCP (4) การดาเนินการและทบทวน และ (5) การปรับปรุง Area BCM

8

ที่มา: Baba, H; Itsu, Adachi; Hiroshi, Takabayashi; Noriaki, Nagatomo; Shiro, Nakasone; Hideaki, Matsumoto and Toshiyuki, Shimano
(2013). Introductory study on Disaster Risk Assessment and Area Business Continuity Planning in industry agglomerated areas in
the the ASEAN. Journal of Integrated Disaster Management (IDRiMJournal), Vol.3 No.2, Dec. 2013, pp184-195.

16

รูปภาพ 1.2: วงจรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Area BCM)

ที่มา: องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency, JICA)

1.3.2.1 การทาความเข้าใจลักษณะพื้นที่
ขั้นตอนแรกของวงจร Area BCM คือการศึกษาและทาความเข้าใจพื้นที่ ข้อมูลที่จาเป็นต่อการศึกษาพื้นที่
เป้าหมายประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจการหรือธุรกิจที่จะต้องปกป้อง โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งที่สาคัญและสาธารณูปโภคเพื่อการยังชีพสาหรับกิจการต่างๆ ในพื้นที่ ปัญหาและความเปราะบางในพื้นที่
และความเสี่ยงจากภัยพิบัติรวมทั้งการประเมินความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
พื้นที่เป้าหมายสาหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ อาจเป็นบริเวณเขตอุตสาหกรรมที่จาเป็นต้องมี
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นบริเวณซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคเพื่อการยังชีพอันจาเป็นต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ
ซึ่งขอบเขตพื้นที่ในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะของภัยและผลกระทบที่
ได้รับ ยกตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหวอาจมีขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบบริเวณกว้างกว่าน้าท่วม แม้จะเกิดขึ้นใน
บริเวณเขตอุตสาหกรรมเดียวกัน
1.3.2.2 การวางกลยุทธ์ Area BCM
หลังจากการทาความเข้าใจลักษณะพื้นที่ ขั้นตอนถัดไปของวงจร Area BCM ได้แก่ การวางกลยุทธ์ Area
BCM เพื่อพัฒ นาศักยภาพในการดาเนิ นธุร กิจอย่างต่อเนื่อง และการฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือธุรกิจในพื้นที่ภ ายใน
17

ระยะเวลาอัน สั้ น ซึ่งก่อนที่จ ะดาเนิ น การวางกลยุทธ์ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยในพื้นที่จะต้องร่วมกันดาเนินการทา
กิจกรรมดังต่อไปนี้
 การสร้างสถานการณ์จาลองภัยพิบัติ
 การวิเคราะห์ ผ ลกระทบทางธุร กิจ ทั้ง ในระดับ เฉพาะองค์ กรและระดั บ พื้น ที่ (Individual/
Area Business Impact Analysis)
 ระบุปัญหาคอขวดของพื้น ที่ หรือปัจจัยที่สาคัญ ที่ทาให้ความเสียหายของพื้นที่ รุ นแรงยิ่ ง ขึ้น
หรือทาให้การฟื้นฟูชุมชนและกิจการต่าง ๆ ล่าช้า
 กาหนดวัตถุประสงค์ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
วางแผนการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาปรับปรุง คือการกาหนดกลยุทธ์ พร้อมเลือกมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อวางแผนการดาเนินการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวด รวมทั้งเพื่อเป็นการ
เตรี ย มการป้ องกัน และบรรเทาภัยพิบัติ และรับมือต่ อการฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้การ
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
1.3.2.3 การจัดทาแผน Area BCP
ข้อมูลในการจัดทาแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ (Area BCP) ได้มาจากผลการศึกษา
และวิเคราะห์ การท าความเข้า ใจลั กษณะพื้น ที่ และการวางกลยุทธ์ Area BCM ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ ก ารจั ด ท า
โครงการนาร่อง Area BCM ในพื้นที่ย่านอุตสาหกรรมในประเทศฟิลิ ปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม แล้วนั้น
โดยทั่วไป ขั้นตอนการจัดทาแผน Area BCP จะมีลักษณะใกล้เคียงกันในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตาม แผนอาจมีความ
แตกต่างกันไปตามสภาพการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ ประเทศ หรือภูมิภาค ซึ่งสามารถอธิบายถึงขั้นตอนการ
จัดทา Area BCP ได้ดังนี้
 การกาหนดเค้าโครงและกาหนดการของแผนการ โดยมีผู้นาโครงการการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Area BCM) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีสมาชิกคณะทางาน
เข้าร่วมและวางแผน
 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออภิปรายแผนการและรวบรวมข้อมูลที่ใช้จัดทาแผน
 ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสมาชิกคณะทางานโครงการ Area BCM จะจัดทาร่างแผน
 หลังจากการทบทวนแผนแล้ว ผู้นาโครงการฯ อนุมัติแผนการอย่างเป็นทางการ
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ รวมไปถึงสมาชิกทั้งหมดของคณะทางานโครงการฯ ร่วมกันดาเนิน
กิจกรรม Area BCM ตามแผนการ
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ร่วมกันพิจารณาทบทวน และปรับปรุง แผนให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่และนาไปใช้งานได้จริง
เนื้อหาของ Area BCP ควรจะต้องครอบคลุมหัวข้อ ดังต่อไปนี้
(1) เป้าหมายและขอบเขต: จะต้องระบุเป้าหมายและขอบเขตของ Area BCM อย่างชัดเจน
(2) เจ้าของและผู้จัดการเอกสาร: ระบุองค์กร ชื่อเจ้าของเอกสาร และผู้จัดการเอกสาร Area
BCP สมาชิกของคณะกรรมการอานวยการและคณะทางานพร้อมแนบรายชื่อสมาชิก
(3) บทบาทและความรับผิดชอบ: ระบุบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรผู้มีส่วนได้
เสีย และที่มีส่วนร่วมในโครงการ Area BCM โดยแบ่งออกเป็นองค์กรผู้นา องค์กรสมาชิก
และองค์กรสนับสนุน
(4) รายละเอียดของพื้นที่: บรรยายลักษณะโดยรวมของพื้นที่โดยครอบคลุมหัวข้อ ดังต่อไปนี้
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจท้องถิ่น
- ลักษณะเฉพาะของเขตอุตสาหกรรม
- เขตการปกครองท้องถิ่นที่นิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่
- โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่อุตสาหกรรมในพื้นที่ต้องพึ่งพา
- สาธารณูปโภคเพื่อการยังชีพที่อุตสาหกรรมในพื้นที่ต้องพึ่งพา
- ประสบการณ์ครั้งก่อนๆ จากภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่
(5) รายละเอียดกลยุทธ์ Area BCM: ลงรายละเอียดกลยุทธ์ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
- ผลการประเมินภัยและความเสี่ยง
- ผลการวิเคราะห์ ผ ลกระทบทางธุรกิจและปัญหาคอขวดในการดาเนินธุกิจอย่าง
ต่อเนื่องในพื้นที่
- วัตถุประสงค์ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
- มาตรการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของพื้นที่
(6) ประเด็นที่ต้องปรับปรุง: ระบุบทเรียนที่ได้รับและประเด็นในการปรับปรุง Area BCM ซึ่งจะ
นาไปพิจารณาในวงจร Area BCM รอบถัดไป


1.3.2.4 การดาเนินการและการทบทวนแผน
Area BCP เป็นเอกสารชุดที่ระบุกรอบการทางานและทิศทางมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่สัมฤทธิ์ผล องค์กรผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยเฉพาะคณะทางานโครงการต้องรับผิดชอบต่อแผน โดยการดาเนินตามบทบาทและมาตรการที่ได้ระบุไว้
นอกจากนั้นองค์กรในพื้นที่แต่ละองค์กรควรจัดทาข้อสรุปการดาเนินงานเพื่อรายงานความสาเร็จ ประสบการณ์
และบทเรียนที่ได้รับเพื่อพัฒนา Area BCM ในพื้นที่ ซึ่งจะนาไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพในการรู้รับ ปรับตัว และ
ฟื้นคืนกลับของกิจการต่างๆ ในพื้นที่โดยรวม
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1.3.2.5 การพัฒนาและปรับปรุง Area BCM
เพื่อให้มีการจัดทา Area BCM และ Area BCP อย่างเต็มรูปแบบ และสามารถนาไปปฏิบัติ ได้จริงในพื้นที่
จาเป็นต้องมีฝึกซ้อมและทดสอบ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาและปรับปรุงสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ระดับดังนี้
 การปรับปรุง Area BCP โดยการฝึกซ้อมและทดสอบ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพื้นที่ โดยเฉพาะคณะทางานโครงการ Area BCM
 การปรับปรุง Area BCM โดยการปฏิบัติตามวงจร Area BCM ซ้า ๆ เพื่อรับมือกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปของพื้นที่ เช่น
- การเปลี่ยนแปลงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมายของ Area BCM
- ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติใหม่
- บทเรียนใหม่ที่ได้รับจากการฝึกซ้อมและทบทวน
- บทเรียนใหม่จากภัยธรรมชาติในพื้นที่และในบริเวณอื่น และ
- อื่นๆ ตามความจาเป็น
1.4

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดาเนินโครงการนาร่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในระดับพื้นที่
บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ
1.4.1 ระดับพื้นที่
(1)

การส่งเสริมกลยุทธ์ความร่วมมือขององค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เข้าด้วยกัน เพื่อนาไปสู่การ
ฟื้น คืน สภาพและฟื้ น ฟูไ ด้ อย่ างรวดเร็ว อย่า งมี ประสิ ทธิ ผ ลและประสิ ทธิภ าพ โดยการร่ว มมื อ
ระหว่างองค์กรในพื้นที่จะมุ่งเน้นถึงสิ่งสาคัญ ดังต่อไปนี้
 การบรรเทาความเสี ย หายและการเร่ ง กู้ คื น ทรั พ ยากรส าคั ญ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เช่น
พลังงาน ประปา และโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในกรณีเกิดภัยพิบัติ เพื่อดาเนิน
ธุรกิจต่อไป
 การปกป้องชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ให้เร็วที่สุด และจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติอย่างเหมาะสม
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การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่และการตัดสินใจร่วมกันโดยคานึงถึงข้อมูล
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่เป็นหลัก
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้จัดทา Area BCM และการเสริมสร้างความเชื่อใจระหว่างกัน
โดยเพิ่มความรับผิดชอบขององค์กรในการดาเนินการตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ในระดับพื้น ที่ และการสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐเข้ามาร่ว มลงทุนด้านโครงสร้า ง
พื้นฐานมากยิ่งขึ้น
การเพิ่มศักยภาพในการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับของเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งการดาเนินการ
โครงการ Area BCM ถือเป็นโอกาสในการรวมเอาความพยายามของภาคเอกชนแต่ละราย เข้ากับ
หน่วยงานของภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการแม้ในช่ วงเวลาปกติ และเพื่อลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากภัยต่าง ๆ ซึ่งนาไปสู่การป้องกันภัยพิบัติที่ดีและมีการเติบโตที่ยั่งยืน
การยกระดับการบริหารจัดการความต่อเนื่องขององค์กรหนึ่ง (Individual BCM) สู่การบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งจากภัย พิ บั ติใ นพื้ น ที่ ขณะเดี ย วกั น เนื่ อ งจากมี ข้ อ มู ล และศั ก ยภาพในการ
วิเคราะห์พื้นที่มากขึ้น องค์กรที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะองค์กรที่มีขนาดเล็ก เช่น SMEs สามารถนา
ข้อมูลจากโครงการไปใช้ในการจัดทาและพัฒนาแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อ งขององค์กร
(Individual BCP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
การเพิ่มโอกาสในการลงทุนแก่พื้นที่ ถึงแม้ว่าอาจจะเร็วเกินไปในการประเมินผลประโยชน์ทั้งหมด
ของพื้น ที่ที่มี Area BCM แต่การเริ่มดาเนินโครงการจะทาให้ เรีย กความเชื่ อมั่นจากนั กลงทุ น
ต่างชาติมากขึ้น จากการเพิ่มศักยภาพในการรู้รับ ปรับตัวและฟื้นคืนกลับของพื้นที่ที่ส่งผลดีต่อ
สภาพแวดล้อมในการลงทุน และอาจส่งผลไปสู่การเพิ่มอัตราการจ้างงานและทาให้เศรษฐกิจ
ท้องถิ่นขยายตัว


(2)

(3)

(4)

(5)

1.4.2 ระดับประเทศ
เนื่องจากโครงการนาร่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิ จในระดับพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สศช. นาไปขยายผลเพื่อพัฒนาเป็นแผน BCP ในระดับประเทศ และนาผลที่ได้ไปเป็น
แบบอย่างการจัดทา Area BCM ในเขตอุตสาหกรรมอื่นต่อไป ดังนั้น ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนาร่อง Area
BCM คือ
(1) กรอบการวางแผนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ อุตสาหกรรม ใน
บริบทของประเทศไทย
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(2) แนวปฏิบัติหรือแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
รวมทั้งเครือข่ายในระดับพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับภัย
พิบัติ
(3) ผลศึกษาที่ชัดเจนเรื่องกระบวนการการเชื่อมโยงหน่วยงานกากับดูแลเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนและประชาชน และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
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บทที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์พื้นที่นาร่อง บริเวณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
2.1 ลักษณะพื้นที่
พื้นที่สวนอุตสาหกรรม บางกะดี ตั้งอยู่ในจัง หวัดปทุมธานี ได้รับเลือกให้เป็น พื้นที่ดาเนินโครงการนาร่อง
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ หรือ Area BCM เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะพื้นที่นาร่องอย่างดี ควร
รับรู้ถึงลักษณะที่ตั้ง และความสาคัญของจังหวัดปทุมธานี รวมไปถึง ลักษณะและความสาคัญของพื้นที่บริเวณสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ด้วย
รูปภาพ 2.1: แผนที่แสดงที่ตั้งจังหวัดปทุมธานี
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2.1.1 ที่ตั้งของพื้นที่นาร่อง
จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ในภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 1525.856 ตารางกิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อ.บางไทร อ.บางปะอิน และอ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ.หนองแค และ อ.วิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก
อ.บางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม
อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน และเขตดอนเมือง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อ.ปากเกร็ด และอ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
รูปภาพ 2.2: แผนที่แสดงขอบเขตจังหวัดปทุมธานี

ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดปทุมธานี สิงหาคม 2558, ใน บรรยายสรุปจังหวัดปทุมธานี
(ฉบับแก้ไข เมษายน 2559)
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2.1.2 ความสาคัญของจังหวัดปทุมธานี
ในปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อาเภอ 60 ตาบล 466 หมู่บ้าน การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง
เทศบาลตาบล 17 แห่ง และองค์การบริการส่วนตาบล 37 แห่ง 7 อาเภอในจังหวัดปทุมธานี ประกอบไปด้วย
อาเภอเมืองปทุมธานี อาเภอธัญบุรี อาเภอคลองหลวง อาเภอลาลูกกา อาเภอลาดหลุมแก้ว อาเภอสามโคก และ
อาเภอหนองเสือ (ตามรูปภาพ 2.2)
จังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอาเภอเมือง
ปทุมธานี และอาเภอสามโคก ซึ่งทาให้ พื้น ที่ของจังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่บนสองฝั่ งของแม่น้าเจ้าพระยา พื้นที่
ตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้าเจ้าพระยา ประกอบไปด้วย พื้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว กับพื้นที่บางส่วน
ของ อ.เมือง และ อ.สามโคก ส่วนพื้นที่ตะวันออกของจังหวัดหรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยา ประกอบไปด้วย
พื้นที่ อ.ธัญบุรี อ.คลองหลวง อ.หนองเสือ และอ.ลาลูกกา กับพื้นที่บางส่วนของ อ.เมือง และ อ.สามโคก ในฤดูฝน
ระดับน้าในแม่น้าเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งทาให้เกิดภาวะน้าท่วมในบริเวณพื้นที่
ราบริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา อย่างไรก็ดีพื้นที่ริมแม่น้าเจ้าพระยาประกอบด้วยคลองชลประทานเป็นจานวนหนึ่ง จึง
สามารถควบคุมจานวนปริมาณน้าในแม่น้าได้บางส่วน
2.1.2.1 จานวนและสัดส่วนของประชากร
จานวนประชากรในจังหวัดปทุมธานีตามทะเบียนราษฎร์ และแรงงานต่างด้าว มีจานวนทั้งสิ้น 1,274,387
คน โดยมีจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของจังหวัดปทุมธานี ทั้งสิ้น 1,085,652 คน และมีจานวนแรงงาน
ต่างด้าวทั้งสิ้น 188,735 คน คิดเป็น 14.8% ของจานวนประชากรทั้งหมด
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์จังหวัดปทุมธานีสามารถแบ่งเป็นชาย 515,910 คน และหญิง 569,742 คน
และมีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 539,076 คน โดยจานวนประชากรและครัวเรือนในแต่ละอาเภอตามทะเบียนราษฎร์
ของจังหวัดปทุมธานี มีดังนี้
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ตาราง 2.1: จานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของจังหวัดปทุมธานี
อาเภอ
เมืองปทุมธานี
คลองหลวง
หนองเสือ
ลาดหลุมแก้ว
ลาลูกกา
สามโคก
ธัญบุรี

ชาย (คน)
91,906
121,916
25,879
30,844
125,216
26,263
93,886

หญิง (คน)
101,108
139,169
26,311
32,528
137,298
27,745
105,583

รวม (คน)
193,014
261,085
52,190
63,372
262,514
54,008
199,469

จานวนครัวเรือน
95,102
139,735
15,997
30,374
133,157
21,077
103,614

ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดปทุมธานี สิงหาคม 2558, ใน บรรยายสรุปจังหวัดปทุมธานี (ฉบับแก้ไข เมษายน 2559)

ตามข้อมูลจาก สานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี (เมษายน – มิถุนายน 2558) พบว่า จังหวัดปทุมธานี
มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับพิสูจน์สัญชาติ 105,081 คน มติ ครม. 3 สัญชาติ 58,228 คน และนาเข้าชั่วคราว 18,481
คน
นอกจากนั้น จังหวัดปทุมธานีมีการประเมินประชากรแฝงไว้ จานวนรวมทั้งสิ้น 470,996 คน แบ่งเป็นชาย
227,456 และหญิง 243,530 คน โดยเข้ามาทางานเป็นแรงงานตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
สถานที่ก่อสร้าง และตลาดสด เป็นต้น9
2.1.2.2 GPP ของจังหวัด และสัดส่วนต่อ GDP ของประเทศ (นอกภาคเกษตร และในภาคเกษตร)
จากข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด (Gross Provincial Product: GPP) (ตาราง 2.2)10
ปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่ารวม 321,886 ล้านบาท โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ในภาคเกษตรกรรม 7,059 ล้าน
บาท และภาคนอกเกษตร 314,826 ล้ านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.2 และ 97.8 ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจั ง หวั ด
ปทุมธานี ตามลาดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 3.9 โดยเป็นสินค้าภาคนอกเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 อย่างไรก็ตามการประมาณการมูลค่าผลิ ตภัณฑ์
ในภาคเกษตรกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ 19 นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากร (GPP Per Capita)
ของปี พ.ศ. 2557 คิดเป็น 226,173 บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นร้อยละ 2.2
เมื่อแยกสาขาการผลิตของผลิตภัณฑ์ภาคนอกเกษตรพบว่า สาขาอุตสาหกรรม (Manufacturing) มีมูลค่า
มวลรวมมากที่สุด คิดเป็น 188,011 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นร้อยละ 2.5 ซึง่
ด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานี นับได้ว่ามีศักยภาพค่อนข้างสูง เนื่องจากการขยายตัวโรงงานอุตสาหกรรม
9

ข้อมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557 – 2560)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2548 2557p จาก http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries15.html
10
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ในจังหวัดใกล้เคียงและอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทไฟฟ้า และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งอุตสาหกรรมนี้ได้มีการขยายตัวตามความต้องการสินค้าของตลาดโลกและตลาดในประเทศ
สาหรับจังหวัดปทุมธานีนั้นมีภาคเอกชนลงทุนดาเนินกิจการลักษณะนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท นวนคร
จากัด ตั้งอยู่ในอาเภอคลองหลวง และบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด ตั้งอยู่ในอาเภอเมืองปทุมธานี โดย
ในจังหวัดปทุมธานีมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 3,104 แห่ง และมีจานวนคนงานทั้งสิ้น 286,066 คน11

11

สานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557
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ตาราง 2.2: ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2548 - 2557p

แหล่งที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2548 - 2557p จาก
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries15.html
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2.1.2.3 การจัดสรรพื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐาน
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่สีเขียว (เกษตรกรรม) บริเวณฝั่งตะวันตก หรือด้านขวาของ
แม่น้าเจ้าพระยา และพื้นที่สีเหลือง (ที่อยู่อาศัย) บริเวณกลางจังหวัดค่อนลงไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ซึ่งอยู่
ติดกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่สีม่วง (เขตอุตสาหกรรม) ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอาเภอเมือง ตาบลบางกะดี ซึ่ง
เป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
อนึ่งเขตพื้นที่แบ่งตามลักษณะสี สามารถอธิบายโดยสังเขป ดังนี้
เขตพื้นที่สีเหลือง คือ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เน้นให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือสถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์
เขตพื้นที่สีส้ม คือ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เน้นให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือสถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์ พื้นที่นี้จะมีผู้อยู่อาศัย
มากกว่าพื้นที่สีเหลือง
เขตพื้นที่สีแดง คือ ที่ดินประเภทใช้ประโยชน์ที่ดินเน้นเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
เขตพื้นที่สีม่วง คือ ที่ดินประเภทเน้นอุตสาหกรรมและคลังสินค้า การสาธารณูปโภค
เขตพื้น ที่สี เขีย ว คือ ที่ดินประเภทชนบทและเน้นเกษตรกรรม สถาบันราชการ การ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
เขตพื้นที่สีน้าเงิน คือ ที่ดินประเภทหน่วยงานราชการ และสาธารณูปโภค
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รูปภาพ 2.3: แผนที่ผังเมือง จังหวัดปทุมธานี

ที่มา: สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

การคมนาคมขนส่ง
จากแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ฉบับที่ 2557-2560 (ฉบับทบทวน) การคมนาคมขนส่งทางบกเป็นสิ่ง
สาคัญต่อจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีมีท่าเทียบเรือจานวน 1 แห่ง (ท่าเรือหัวถนนติวานนท์ ตาบล
บ้านกลาง อาเภอเมืองปทุมธานี) และไม่มีการคมนาคมขนส่งทางอากาศ โดยจังหวัดปทุมธานี มีเส้นทางคมนาคมที่
สาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นทางหลวงเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านอาเภอลาลูกกา ธัญบุรี และคลองหลวง
(2) ทางหลวงหมายเลข 346 (ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว) เชื่อมโยงจังหวัดปทุมธานี กับจังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านอาเภอเมืองปทุมธานี และอาเภอลาดหลุมแก้ว
(3) ทางหลวงหมายเลข 347 (บางพูน – ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) เป็นทางหลวงสายหลัก ด้ านทิศเหนือ
เชื่อมโยงกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคเหนือ ผ่านอาเภอเมืองปทุมธานี และอาเภอสามโคก


30

(4) ทางหลวงหมายเลข 345 เป็นโครงข่ายทางหลวงสายหลักด้านทิศใต้ที่สาคัญของทางหลวงวงแหวน
รอบนอก ทาให้สามารถติดต่อกับภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคเหนือ
(5) ทางหลวงหมายเลข 306 เป็นทางหลวงสายหลักในแนวเหนือ -ใต้ เชื่อมโยงกับจังหวัดนนทบุรี ผ่าน
ย่านอุตสาหกรรมและการค้าที่สาคัญของจังหวัด มีปริมาณการจราจรสูง และประสบปัญหาการจราจร
มาก
(6) ทางหลวงหมายเลข 307 เป็นทางหลวงสายหลักในเขตผังเมืองรวมแนวเหนือ -ใต้ เชื่อมโยงโครงข่าย
รอบนอกที่สาคัญ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 345, 346, และ 306 ผ่านย่านอุตสาหกรรม การค้า และ
สถานที่ราชการของจังหวัด มีปริมาณการจราจรสูง และประสบปัญหาการจราจรมาก
(7) ทางพิเศษอุดรรัถยา12 (ทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด) อานวยความสะดวกสาหรั บการเดินทาง
ไปจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และการเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครโดย
เชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ทางพิเศษอุดรรัถยามีด่านบางพูน และด่านเชียง
รากเชื่อมต่อกับจังหวัดปทุมธานี
(8) ทางยกระดับอุตราภิมุข 13 เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ บริษัททางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
จากดินแดงถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และอยู่ในการบริหารจัดการโดยกรมทางหลวงจากอนุสรณ์
สถานแห่งชาติถึงรังสิต ทางยกระดับอุตราภิมุขมีจุดเริ่มต้นใกล้ทางแยกดินแดง และรับรถจากทางด่วน
เฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่ 1 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการเส้นทางยกระดับบนถนนวิภาวดี
ได้สะดวกยิ่งขึ้น ทางยกระดับอุตราภิมุขมีด่านอนุสรณ์สถาน ด่านรังสิต และด่านทางลงปทุมธานี นครนายก เชื่อมต่อกับจังหวัดปทุมธานี
เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ วทาให้พื้นที่ปริมณฑลโดยรอบกรุงเทพมหานคร เผชิญกับ
ปัญหาสภาพการจราจร ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระดับที่รุนแรงขึ้น เพื่อย่นระยะทาง
และเพิ่มเส้นการเดินทางบริเวณจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บท
การพัฒนาและบูรณาการ โครงข่ายถนน สะพานข้ามแม่น้าและการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยกรมทางหลวงได้รับผิดชอบโครงการสะพานปทุมธานี 3 ซึ่งเป็นทางหลวงแนวใหม่
เชื่อมรังสิต-ปทุมธานี-บรรจบวงแหวนตะวันตก โดยมีสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยายาว 600 เมตร พร้อมถนน
ต่ อ เชื่ อ ม 10.5 กิ โ ลเมตร ซึ่ ง จะเชื่ อ มถนนวงแหวนรอบนอกตะวั น ตกกั บ ถนนรั ง สิ ต -ปทุ ม ธานี บริ เ วณแยก
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส และโครงการสะพานสามโคก เริ่มต้นจากทางหลวงสาย 347 (ปทุมธานี-ศูนย์
ศิลปาชีพบางไทร) ข้ามแม่น้าเจ้าพระยา ไปลงที่ ถ.ปทุมธานี-สามโคก-เสนา โดยมีแผนการดาเนินงานโครงการ
ภายในปี พ.ศ. 256414
12

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2558) คู่มือการใช้บริการทางพิเศษ
www.tollway.co.th/th/services/routes
14 http://www.pathum3-bridge.com/
13
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ขณะเดียวกันปัจจุบันการเดินทางสู่ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณการจราจร
หนาแน่นตลอดเส้นทาง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรของโครงข่ายถนนและทางหลวงในปัจจุบัน รวมทั้งอานวย
ความสะดวกรวดเร็ ว ในการเดิน ทางและขนส่ งสิ นค้าระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคกลางตอนบนและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งเป็นการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะ
ช่วยให้มีการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจเข้าด้วยกัน การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงมีแผนโครงการทางพิเศษสาย
ฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี โดยจุดเริ่มต้นโครงการจะเชื่อมต่อจากทางพิเศษฉลองรัชที่บริเวณจุดตัดถนนวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) และมีจุดสิ้นสุดของโครงการ บริเวณทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ใกล้กับจุดบรรจบของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 กับถนนมิตรภาพ ใน
เขตอาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โครงการดังกล่าวผ่านจังหวัดปทุมธานี ครอบคลุม 3 อาเภอ 11 ตาบล ได้แก่
อาเภอลาลูกกา (ตาบลลาลูกกา ตาบลบึงทองหลาง ตาบลลาไทร ตาบลพืชอุดม และตาบลบึงคอไห) อาเภอธัญบุรี
(ตาบลลาผักกูด ตาบลบึงสนั่น และตาบลบึงน้ารักษ์) อาเภอหนองเสือ (ตาบลบึงบา ตาบลหนองสามวัง และตาบล
ศาลาครุ ) ซึ่งขณะนี้ อยู่ ร ะหว่า งด าเนิ น การศึ ก ษาความเหมาะสมทางด้ านวิ ศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม15
นอกจากเส้ น ทางคมนาคมทางถนนแล้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี เ ส้ น ทางรถไฟสายเหนื อ และสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่าน โดยมีจุดจอดรถที่สถานีรถไฟรังสิต และสถานีเชียงราก และมีจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร
ระยะสั้นเพื่อเดินทางไปกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้จากการสารวจตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 2554 – 2558 (ฉบับปรับปรุง) พบว่า จังหวัดปทุมธานีมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วง
บางซื่อ-รังสิต และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสะพานใหม่ -คูคต และคูคต-ลาลูกกา ซึ่งจะทาให้เพิ่มการ
เดินทางสาธารณะจากปริมณฑลเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดใน
จังหวัดส่วนหนึ่ง
 การประปา16
จังหวัดปทุมธานี มีสานักงานประปา 4 แห่ง ได้แก่ สาขาปทุมธานี สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) สาขาคลองหลวง
และสาขาธัญบุรี นอกจากนั้นการประปาส่วนภูมิภาคได้จัดทาโครงการ เอกชนร่วมลงทุนปรับปรุงขยายการประปา
ปทุมธานี-รังสิต ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาคเอกชน (บริษัท ประปาปทุมธานี จากัด) และการประปาส่วน
ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ให้จังหวัดมีปริมาณน้าประปาเพียงพอต่อการใช้งาน และรองรับการเจริญเติบโตของ
จังหวัด โดยน้าประปาที่ผลิตขึ้นภายใต้โครงการจะจาหน่ายแก่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อ นาไปจาหน่ายต่อให้กับ

15

http://www.chalongrat-saraburiexpressway.com/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B
8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
16 ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2559) ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี
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ประชาชนและอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่โครงการ โดยมีกาหนดระยะเวลา 25 ปี และสามารถขยายระยะเวลาได้ไม่
เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี โครงการฯ เริ่มดาเนินการผลิตน้าสะอาดในปี พ.ศ. 2541
 การไฟฟ้า
จังหวัดปทุมธานี มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทั้งหมด 6 แห่ง มีการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า 233.87 เมกกะ
วัตต์/ชั่วโมง โดยมีสถานีจ่ายไฟฟ้ากระจายอยู่ทั่วไป และประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
 ระบบโทรคมนาคม
ระบบโทรคมนาคมสะดวก มีบริษัทเอกชนหลายรายให้บริการสัญญาณในพื้นที่ของจังหวัด อย่างไรก็ตาม
อาจมีการเชื่อมต่อสัญญาณไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด ซึ่งทาให้ประชาชนไม่สามารถใช้ระบบ Internet
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที
 ระบบการจัดการขยะของเสีย17
ขยะของเสียในจังหวัดปทุมธานีสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท (1) กากของเสียจากอุตสาหกรรมโรงงาน
และ (2) ขยะมูลฝอยชุมชน
ในปี พ.ศ. 2557 จากรายงานขออนุญาตนาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน จังหวัด
ปทุมธานีมีปริมาณกากของเสีย รวม 865,719.94 ตัน จาแนกเป็นกากของเสียอันตรายปริมาณ 201,026.72 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 23.22 และกากของเสียไม่อันตรายปริมาณ 664,693.22 ตัน คิดเป็นร้อยละ 76.78 โดยปริมาณและ
ประเภทของกากของเสียที่มีมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วัสดุที่ไม่เหมาะสมสาหรับการบริโภคหรือแปรรูปต่อไป
เศษเหล็กจากการตะไบ การเจียร หรือการกลึง และกากตะกอนจากการทาน้าให้ใส ตามลาดับ ของเสียอันตราย
จากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาเรื่องการกาจัดเนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอในการรองรับของเสียอันตรายที่
เกิดขึ้นทั้งหมด
สาหรับขยะมูลฝอย ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมี สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลนครรังสิต สถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย อบต. สวาย อาเภอธัญบุรี สถานที่ กาจัดขยะของภาคเอกชนที่ตาบลคลองหลวง สถานที่กาจัดขยะ
ภายใต้เทศบาลเมืองปทุมธานี และสถานที่กาจัดขยะในพื้นที่ของเทศบาลเมืองคูคต อย่างไรก็ตามสถานที่กาจัดขยะ
ภายใต้เทศบาลเมืองปทุมธานีมีปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันมากกว่าขีดความสามารถในการกาจัดขยะโดยการฝังกลบ
ต่อวันทาให้ประชาชนร้องเรียนจนทาให้ศูนย์กาจัดขยะไม่สามารถเปิดดาเนินการได้ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ได้แก้ไขโดยนาขยะไปกาจัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในขณะเดียวกันได้มีการคัดค้านจากประชาชนใน
พื้นที่ ต่อต้านสถานที่กาจัดขยะในพื้นที่ของเทศบาลเมืองคูคต ทาให้จังหวัดมีปัญหาเรื่องการกาจัดขยะมูลฝอย
อย่างไรก็ตาม ขยะมูลฝอยที่ติ ดเชื้อตามสถานพยาบาลส่วนใหญ่จะมีการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดย
ใช้เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ ยกเว้นสถานพยาบาลขนาดเล็ก เช่น คลินิก มีข้อจากัดในการกาจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
จึงมีการทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อปะปนไปกับขยะมูลฝอยธรรมดา
17

ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2559) ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี
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2.1.3 ความสาคัญของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
JICA และ สศช. ได้เลือกบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เป็นพื้นที่โครงการนาร่อง Area BCM เนื่องจาก
สวนอุตสาหกรรมบางกะดีเป็น 1 ใน 7 นิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมหาอุทกภัย
ปี 2554 นอกจากนั้ น สวนอุ ต สาหกรรมบางกะดี อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ จัง หวัด ปทุ ม ธานี ซึ่ ง เป็ น 1 ใน 8 จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบอย่ างรุน แรงเช่นกัน โดยจากสถิติความเสี ยหายทางภาคอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานีได้รับความ
เสียหายเป็นอันดับสองรองจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18
เมื่อพิจารณาตามลักษณะสภาพการใช้ที่ดินของจังหวัดปทุมธานี จะเห็นได้ว่า บริเวณสวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี รอบล้อมไปด้วยพื้นที่สีส้มและสีเหลือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเป็นบริเวณที่ มีชุมชนที่อยู่อาศัยแออัด และธรรมดา
ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาจากประโยชน์การใช้ที่ดิน จะเห็นได้ชัดว่าพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
โดยรอบเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
รูปภาพ 2.4: แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปทุมธานี

ที่มา: ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1 สานักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, ตุลาคม 2554
18

วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง (2012). เมื่ออุตสาหกรรมสาลักน้า. Trend for Quality. Vol.18 (171).
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นอกจากนั้นลักษณะพื้นที่ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ประกอบกับข้อมูลการลงทุน ประเภทโรงงาน
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการเฝ้าระวังและการสั่งการฉุกเฉิน ตลอดจนมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เหตุฉุกเฉิน ในบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เป็นส่วนที่ทาให้ บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เป็นพื้นที่ที่
น่าสนใจสาหรับโครงการนาร่องการจัดทา Area BCM โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1.3.1 พื้นที่ตั้ง และการจัดสรรพื้นที่โครงการ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตั้งอยู่แนวถนนติวานนท์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ด้วยทุนจดทะเบียน 66 ล้านบาท มีพื้นที่ทั้งหมด 1,222 ไร่ และอยู่สูงกว่าระดับน้าทะเล
ปานกลาง +1.10 เมตร สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตั้งอยู่ห่างจากแม่น้าเจ้าพระยาประมาณ 2 กิโลเมตร
สภาพแวดล้อมโดยรอบ มีอิทธิพลต่อสภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ดังนี้
ทิศเหนือ
ห่างจากคลองเชียงราก 200 เมตร
ทิศตะวันออก ห่างจากคลองส่งน้าของการประปานครหลวง 10 เมตร
ทิศตะวันตก ห่างจากแม่น้าเจ้าพระยา 2 กิโลเมตร
ทิศใต้
ห่างจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 400 เมตร
รูปภาพ 2.5: แผนที่ตั้งของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

ที่มา: สวนอุตสาหกรรมบางกะดี, 2558
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การจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการ 1,222 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โซนโรงงานอุตสาหกรรมคิดเป็น
พื้นที่ 75% ของพื้นที่ภายในโครงการทั้งหมด ตามมาด้วยพื้นที่ ระบบสาธารณูปโภค 16% และที่อยู่อาศัยพาณิชย์
9% (รูปภาพ 2.6)
รูปภาพ 2.6: การจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการ

แหล่งที่มา:สวนอุตสาหกรรมบางกะดี, 2559

2.1.3.2 จานวนโรงงาน และข้อมูลโรงงานที่สาคัญ
ณ เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2559 สวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 38 โรงงาน โดยมีเงิน
ลงทุนในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีประมาณ 12,000 ล้านบาท สัดส่วนการผลิตและจาหน่ายสินค้าส่งออกคิดเป็น
60% ของการผลิต และจาหน่ายในประเทศคิดเป็น 40% ของการผลิตจากสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีอุตสาหกรรมสาคัญได้แก่ อุตสาหกรมไฟฟ้า-อิเล็กทอรนิคส์ คิดเป็น 16% ของ
การจั ดสรรพื้น ที่แบ่ งตามกลุ่ มโรงงานในพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ กลุ่ มผลิ ตอุปกรณ์ควบคุมความเย็น 13%
คลังสินค้า-ขนส่ง 11% และกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มพลาสติก และกลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม อย่างละ 8%
อนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า จานวนโรงงานสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีจานวนลดลงเมื่อเทียบกับก่อนเกิด
เหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 44 โรงงาน
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รูปภาพ 2.7: การจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการ แบ่งตามกลุ่มโรงงาน

ที่มา:สวนอุตสาหกรรมบางกะดี, 2559

2.1.3.3 สัดส่วนผู้ประกอบการต่างชาติ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีโรงงานจากนักลงทุนสัญชาติญี่ปุ่น คิดเป็น 60% ของจานวนโรงงานทั้งหมด
โรงงานจากนักลงทุนสัญชาติไทย 30% และโรงงานจากนักลงทุนสัญชาติอื่น ๆ จานวน 10%
2.1.3.4 จานวนแรงงาน
ปัจจุบัน มีการจ้างงานในสวนอุตสาหกรรมประมาณ 19,000 ราย โดยมีแรงงานต่างด้าวคิดเป็น 5% ของ
จานวนแรงงานทั้งหมด
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2.1.3.5 โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ใช้การคมนาคมขนส่งทางบกเป็นหลัก โดยมีถนนติวานนท์ เป็นถนนหลักที่ใช้ใน
การขนส่งสินค้าเข้า-ออก เชื่อมต่อถนนภายในของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยถนนหลักในสวนอุตสาหกรรมมี
ความกว้าง 32 เมตร R.O.W และถนนย่อยมีความกว้าง 24 เมตร R.O.W.
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีเส้นทางอพยพ ประกอบด้วย 2 ช่องทางได้แก่
ถนนด้านหน้าโครงการบรรจบถนนติวานนท์ และถนนด้านหลังโครงการบรรจบถนนเลียบคลองประปา
 การประปาเพื่อการอุตสาหกรรม
สวนอุตสาหกรรมบางกะดีใช้ น้ าดิบจากการประปานครหลวง โดยสถานีระบบผลิ ตน้าประปาในสวน
อุ ต สาหกรรมบางกะดี มี อั ต ราการผลิ ต น้ าได้ ถึ ง 18,000 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น และผลิ ต น้ าได้ ต ามมาตรฐาน
น้าประปา
 ระบบไฟฟ้า


รูปภาพ 2.8: ระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
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ระบบการจ่ายไฟฟ้าภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบางดี ในส่วนความรับผิดชอบของ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมีสถานีไฟฟ้าบางกะดี ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยสถานีไฟฟ้าบางกะดีรับไฟฟ้าผ่านสายส่ง
ระบบแรงดันไฟฟ้า 115 kV ระยะทาง 3.5 กม. จากสถานีไฟฟ้าบ้านใหม่ซึ่งเป็นจุดจ่ายไฟฟ้าหลัก มีสายส่งระบบ
แรงดันไฟฟ้า 115 kV ระยะทาง 20 กม.เชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าบางพูน และ สถานีไฟฟ้าปทุมธานี 3 เป็นจุดจ่าย
ไฟฟ้าสารอง และยังรับไฟฟ้าจาก B.Grimm BIP Power ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ฯ
สถานีไฟฟ้าบางกะดีมีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA จานวน 2 เครื่อง ทาหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าให้มี
ระดับแรงดัน 22 kV เพื่อแยกจ่ายไฟฟ้าให้แก่โรงงานอุตสาหรรมต่างๆภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
จานวน 10 วงจร
 ก๊าซธรรมชาติ
ปัจจุบันโรงงานบางส่วนในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติในสายการผลิต โดยมี
ระบบส่งท่อก๊าซธรรมชาติดาเนินการโดย บริษัท ปตท. จาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จากัด จัดหาและเชื่อมต่อก๊าซ
ธรรมชาติไปยังโรงงานที่ตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
 ระบบการจัดการของเสีย
โรงบาบัดน้าเสียของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ สามารถรองรับน้าเสียได้
ประมาณ 14,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
2.2

สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รายงานในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดปทุมธานี ว่า จังหวัดปทุมธานี มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย ดังนี้
1)
ภัยจากการคมนาคมขนส่ง (อุบัติเหตุจราจรทางถนน)
2)
ภัยจากอัคคีภัย
3)
ภัยจากอุทกภัย
4)
ภัยจากวาตภัย
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2.2.1

ความเสี่ยงสาธารณภัยที่เคยเกิดขึ้น

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี ได้ประเมินความเสี่ยงของสาธารณภัย ดังนี้
ตาราง 2.3: การประเมินความเสี่ยงสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี
ประเภท
ของภัย
คมนาคม
ขนส่ง
อัคคีภัย

พื้นที่และระดับความเสี่ยง
ปัจจัยที่ควรให้ความสาคัญ
ระดับต่า
ระดับกลาง
ระดับสูง
ทุกอาเภอ มีเส้นทางหลักหลายเส้นผ่าน
จังหวัด ทาให้ใช้ถนนในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเป็น
จานวนมาก
ทุกอาเภอ มีชุมชนแออัด และโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นจานวนมาก

อุทกภัย

เมืองและ
สามโคก

วาตภัย

ทุกอาเภอ

ศักยภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมูลนิธิ
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนดี
มาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ความเข้มแข็ง สามารถระงับเหตุ
ได้อย่างรวดเร็ว
มีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่าน
ได้เสริมถนนเป็นแนวคันป้องกัน
กลางจังหวัด เมื่อฤดูน้าหลาก น้าท่วมตลอดแนวแม่น้า พร้อม
ประชาชนแนวนอกคันกั้น
ทั้งซ่อมแซมและพัฒนาประตูนา้
ป้องกันท่วมน้า ได้รับผลกระทบ และท่อระบายน้าบริเวณปาก
คลองทุกแห่ง
จังหวัดเป็นพื้นที่ราบลุ่ม และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บ้านเรือนราษฎรส่วนใหญ่ เป็น ความเข้มแข็ง สามารถให้ความ
บ้านเก่าและพื้นที่การเกษตร
ช่วยเหลือได้อย่างมี
เป็นทุ่งโล่ง
ประสิทธิภาพ

แหล่งที่มา: แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 สานักงาน ปภ. จังหวัดปทุมธานี

สถิติจาก สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553 – 2557 พบสถานการณ์
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังตาราง 2.4 โดย ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง (อุบัติเหตุจราจรทางถนน) เป็นภัยที่
เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ถึงแม้ว่าอุทกภัยเป็นภัยที่เกิดน้อยที่สุดจากความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย แต่เป็นภัยที่มี
ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด ซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป ทั้งนี้ กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทาง
การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินได้กาหนดพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่น้าท่วมซ้าซากเป็นประจาไม่เกิน
3 ครั้งในรอบ 10 ปี (รูปภาพ 2.9)
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ตาราง 2.4: สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี ระหว่าง พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ.

ภัยจากการคมนาคมขนส่ง
จานวนครั้งที่ จานวนพื้นที่ ผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บ
เกิด
ประสบภัย
(คน)
(คน)

2553

624

n/a

204

300

จานวน
บ้านเรือน
เสียหาย
(หลัง)
n/a

2554
2555
2556
2557

718
624
998
354

n/a
n/a
n/a
n/a

169
117
172
125

366
394
441
264

n/a
n/a
n/a
n/a

ปี พ.ศ.
จานวนครั้งที่ จานวนพื้นที่
เกิด
ประสบภัย
2553
2554
2555
2556
2557

1
1
0
1
0

7
7
0
3
0

อุทกภัย
ผู้เสียชีวิต
(คน)

ผู้บาดเจ็บ
(คน)

0
114
0
1
0

0
0
0
0
0

จานวน
บ้านเรือน
เสียหาย
(หลัง)
n/a
78,624
n/a
n/a
n/a

จานวนครั้งที่ จานวนพื้นที่
เกิด
ประสบภัย

ผู้บาดเจ็บ
(คน)

3

2

0

0

จานวน
บ้านเรือน
เสียหาย
(หลัง)
20

4
4
19
12

4
3
6
4

0
0
0
1

0
0
1
1

4
107
19
12

วาตภัย
ผู้เสียชีวิต
(คน)

ผู้บาดเจ็บ
(คน)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

จานวน
บ้านเรือน
เสียหาย
(หลัง)
47
156
874
1
326

จานวนครั้งที่ จานวนพื้นที่
เกิด
ประสบภัย
2
4
14
8
4

แหล่งที่มา: ข้อมูลตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
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อัคคีภัย
ผู้เสียชีวิต
(คน)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

รูปภาพ 2.9: แผนที่น้าท่วมซ้าซากจังหวัดปทุมธานี (จัดทาปี พ.ศ. 2555)

ที่มา: กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน, 2555

42

2.2.2

ประสบการณ์ และผลกระทบจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554

อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุโซนร้อนไหหม่า พายุโซนร้อนนกเตน พายุโซนร้อนไห่ถาง
พายุโซนร้อนเนสาด และพายุโซนร้อนนาลแก ที่พาดผ่านประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
ส่งผลให้มีปริมาณน้าหลากในหลายพื้นที่ตอนล่างของภาคเหนือ โดยปริมาณน้ามีมากกว่าศักยภาพของการระบาย
น้าส่งผลให้เกิดน้าท่วมขังสะสมในหลายพื้นที่ และส่งผลทาให้ปริมาณน้าในแม่น้าเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 2554 ปริมาณน้าได้เอ่อล้นตลิ่งกัดเซาะคันกั้นน้า และทานบดินขาดหลายแห่งทั้งสองฝั่งของ
แม่น้ าเจ้ าพระยา ส่ งผลให้ เกิดน้ าท่ว มเป็ น บริเวณกว้ างในภาคกลาง ในเขตจังหวัดชัยนาท สิ งห์ บุรี อ่างทอง
สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2544 จาก 2 สาเหตุ ได้แก่ (1) ปริมาณ
น้าที่ระบายมาจากภาคเหนือลงสู่แม่น้าเจ้าพระยามีมวลน้าเป็นจานวนมากทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน และ (2) น้าล้น
ตลิ่งในพื้นที่ริ่มฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาและอีกหลายอาเภอ โดยระดับในแม่น้าเจ้าพระยาที่สถานีวัดน้าวัดสาแล C45 มี
ระดับน้าสูงสุด ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 อยู่ที่ +5.730 เมตร ระดับน้าทะเลปานกลง (ม.รทก.)
2.2.2.1 พื้นที่ประสบภัยในจังหวัดปทุมธานี
ในปี พ.ศ. 2554 มีการเกิดอุทกภัยจานวน 1 ครั้ง ทั้งนี้จากสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัด
ปทุมธานีนั้น ผลกระทบของอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติใน
พืน้ ที่จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เดือน กันยายน 2554 ครอบคลุมพื้นทีท่ ั้ง 7 อาเภอของจังหวัดปทุมธานี
รูปภาพ 2.10: แสดงพื้นที่น้าท่วมตามระยะเวลาตั้งแต่ สิงหาคม 2554 ถึง พฤศจิกายน 2554

ที่มา: GISTDA, Thailand Flood Monitoring System จาก http://flood.gistda.or.th/
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รูปภาพ 2.11: พื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดปทุมธานี

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ, แผนที่น้าท่วมและตารางสถิติ จังหวัดปทุมธานี จากhttp://service.nso.go.th/nso/nsopublish/flood/pathum.pdf

โดยความเสียหายจากผลกระทบจากมหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ได้สร้างความเสียหายแก่ด้านสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ รวมทั้งความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.2.2 ความเสียหายด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 จังหวัดปทุมธานี มีรายงานผู้เสียชีวิตจานวน 114 ราย และมี
ผลกระทบต่อประชาชนครอบคลุมทั้งหมด 7 อาเภอ ดังตารางนี้
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ตาราง 2.5: ความเสียหายของจังหวัดปทุมธานี จากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554
ทั้งจังหวัด*
น้าท่วม ณ 23 พ .ย.
54
% ความเสียหาย

จานวนอาเภอ
7
7

จานวนหมู่บ้าน
60
60

จานวนครัวเรือน
529
522

จานวนประชากร
1,326,509
749,349

100%

100%

98.7%

56.5%

*จาก สามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
**จากศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ที่มา: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, แผนที่น้าท่วมและตารางสถิติ จังหวัดปทุมธานี จาก
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/flood/pathum.pdf

จากข้อมูล ตาราง 2.5 จั งหวัดปทุมธานีมีป ระชาชนได้รับ ความเดื อดร้อ นจากอุ ท กภัย 522 ครัว เรื อ น
749,349 คน โดยจานวนครัวเรือนและประชากรที่เดือดร้อนคิดเป็นร้อยละ 98.7 และ 56.5 ตามลาดับ จากการ
สารวจผลกระทบน้าท่วมใหญ่ต่อประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า19 ประชาชน
ร้อยละ 48.3 เตรียมสินค้าจาเป็นมากขึ้น เช่น น้าดื่ม บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป อาหารแห้ง เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาน้า
ท่วมส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตมากขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งความเครียด การออมลดลง การถูกเลิก
จ้างงานแบบชั่วคราวและถาวร การหาซื้อสินค้าขาดแคลน รวมถึงการติดต่อสื่ อสารและการเดินทางที่ยากขึ้น โดย
ประชาชนมีความไม่พอใจการทางานของภาครัฐด้านการให้ข้อมูลข่าวสารมากที่สุด รองลงมาคือ การประกาศเตือน
ภัย และการจ่ายเงินชดเชยตามลาดับ
นอกจากนั้น รูปภาพ 2.12 แสดงถึง แผนที่ประชากรและสถานที่ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมหา
อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 จากรูปภาพมี 4 อาเภอที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ได้แก่ อาเภอคลองหลวง อาเภอเมือง
อาเภอธัญบุรี และอาเภอลาลูกกา

19

สาธิต วงศ์อนันต์นนท์ (2554) มหาอุทกภัยกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจhttp://library.senate.go.th/document/Ext3130/3130432_0003.PDF
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รูปภาพ 2.12: แผนที่ประชากรและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ, แผนที่น้าท่วมและตารางสถิติ จังหวัดปทุมธานี จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/flood/pathum.pdf

ด้านสิ่งแวดล้อม น้าท่วมใหญ่ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเนื่องจากน้าได้เข้าท่ว ม
สถานที่ขนถ่ายและกาจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานีทั้งในเขตเทศบาลนครรังสิต อาเภอเมือง อาเภอธัญบุรี
และอาเภอคูคต โดยมีน้าท่วมสูงประมาณ 30 เซนติเมตรโดยรอบ จนทาให้ได้รั บความเสียหาย และสถานที่กาจัด
ขยะบางที่ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลากว่า 2 เดือน
นอกจากนี้คุณภาพในแหล่งน้าสุ่มตรวจสอบโดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ณ เดือนพฤศจิกายน 2554 คุณภาพตามแหล่งน้าของจังหวัดปทุมธานี เช่น คลองรังสิต และคลองเชียง
ราก เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากจากการได้รับผลกระทบจากน้าท่วมใหญ่ 20 และจากการตรวจสอบการปนเปื้อน
มลพิษจากสารเคมีและคุณภาพในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดีช่วงเดือนตุลาคม
20

ศูนย์ปฏิบัตกิ ารบรรเทาปัญหามลพิษ http://www.pcd.go.th/info_serv/pol_flood54.html#s1
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ถึงพฤศจิกายน พบว่าถึงแม้คุณภาพน้าเสื่อมโทรม แต่ไม่พบสารปนเปื้อนโดยเฉพาะโลหะหนักเกินค่ามาตรฐาน
ตามที่กรมควบคุมมลพิษได้กาหนดเอาไว้
2.2.2.3 ความเสียหายด้านเศรษฐกิจ
จังหวัดปทุมธานีเป็น 1 ใน 8 จังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรง โดยจังหวัดปทุมธานีมี นิคม/
สวนอุตสาหกรรม 2 แห่งจากทั้งหมด 7 แห่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ได้แก่
นิคมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งมีมูลค่าความเสีย หายจากผลกระทบโดยตรงทั้งสิ้น 86,511 ล้าน
บาท และ 6,696 ล้านบาทตามลาดับ โดยเมื่อนาความเสียหายจาก 2 เขตอุตสาหกรรมรวมกัน พบว่า มีมูลค่าความ
เสียหายคิดเป็นร้อยละ 39.3 ของความเสียหายในนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรมทั้งหมด (ตาราง 2.6) นอกจากนั้น
จ านวนโรงงานนอกนิ คม/เขต/สวนอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และเล็กในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีมูล ค่าความ
เสียหายประมาณ 62,925 ล้านบาท ซึ่งเป็นอันดับสองรองลงมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตาราง 2.6: ความเสียหายโดยตรงที่ได้รับจากอุทกภัยปีพ.ศ. 2554 ในนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรม*
นิคม/เขต/สวน
อุตสาหกรรม
สหรัตนนคร
โรจนะ
ไฮเทค
บางปะอิน
แฟคตอรี่แลนด์
นวนคร
บางกะดี
รวม

มูลค่าที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

มูลค่าเครื่องจักรที่
เสียหาย

9,106
86,986
33,294
30,215
2,160
92,614
6,525
220,900

5,099
48,712
18,645
16,920
1,210
51,864
3,654
146,104

มูลค่าวัตถุดิบคงเหลือ
และสินค้าคงเหลือที่
เสียหาย
2,973
25,913
13,434
10,612
686
34,647
3,042
91,306

มูลค่าความเสียหาย

8,072
74,625
32,079
27,532
1,896
86,511
6,696
237,410

*หน่วย: ล้านบาท
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จาก วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง (2012). เมื่ออุตสาหกรรมสาลักน้า. Trend for Quality. Vol.18 (171).

สาหรับมูลค่าความเสียหายของโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กในจังหวัด
ปทุมธานีคิดเป็นจานวน 62,925 ล้านบาทโดยประมาณ สามารถแยกเป็นมูลค่าเครื่องจักรที่เสียหายประมาณ
35,187 ล้านบาท และมูลค่าวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือที่เสียหายประมาณ 27,738 ล้านบาท21
21

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จาก วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง (2012). เมื่ออุตสาหกรรมสาลักน้า. Trend for Quality. Vol.18(171).
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2.2.2.4 ความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีถูกน้าท่วมขังสูงนับเดือน ดังนั้น ถนนและเส้นทางต่าง ๆ
เกือบจะทุกสาย จึงมีลักษณะเป็นหลุมบ่อทรุดตัว และบางแห่งถูกตัดขาดจากการกัดเซาะของน้า คันกั้นน้า ประตู
ระบายน้า ได้รับความเสียหายเนื่องจากแรงความดันของมวลน้า คุณภาพน้าดิบที่ใช้ในการผลิตน้าประปามีคุณภาพ
ด้อยลงเนื่องจากคันกั้นคลองประปาชารุด สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อสถานีและเสาจ่ายไฟฟ้าชารุดทาให้มี
ปัญหาเรื่องการใช้งานและความไม่ปลอดภัยตามมา ทั้งนี้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานเทศบาลในจังหวัด การประปาส่วนภูมิภาค การ
ประปานครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน และกรมทางหลวงชนบท ได้เข้า
มาฟื้นฟูและปรับปรุงโครงสร้างต่าง ๆ ภายหลังน้าลด เช่น การยกอุปกรณ์และแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าขึ้นที่สูง หรือ
ทากาแพงรอบกั้นเพื่อไม่ให้น้าท่วมถึง การซ่อมแซมถนน และการปรับปรุงประสิทธิภาพของสถานีสูบน้าและประตู
ระบายน้า
2.2.2.5 การบริหารจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553-2557 บทว่าด้วยการบริหาร
จัดการน้าและอุทกภัยมีแนวทางการบริหารจัดการน้าและอุทกภัยแบ่งเป็น
 กระบวนการแจ้งเตือนภัย
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยโดยแจ้งเตือนไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า แก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังและ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์จนถึงอพยพประชาชนไปสู่ที่ปลอดภัย โดยให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดปทุมธานี/ อาเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล มีกระบวนการแจ้งเตือนภัยประกอบไปด้วย
(1) การติดตามสถานการณ์ เพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สถานการณ์ฝน ติดตามระดับน้าใน
เขื่อน คลอง แม่น้า และระดับน้าทะเลรวมไปถึงการระบายน้า (2) การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้หน่วยงานเฝ้าระวัง
วิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อมูลแก่ประชาชนและหน่วยปฏิบัติเมื่อคาดว่าจะมีผลกระทบ และให้หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน (3) การแจ้งเตือน ต่อหน่วยปฏิบัติและประชาชนผ่านสื่อและเครื่องมือต่าง ๆ และประสานภาคี
เครือข่ายเตรียมทรัพยากร จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว และการแจ้งยกเลิกการแจ้งเตือนภัย และ (4) การอพยพและ
การปฏิบัติการ
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การเผชิญเหตุและบัญชาการ (Single Command) ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยได้แบ่งเป็น กรณีเกิดสาธาณภัยระดับ 1 (ขนาดเล็ก) ระดับ 2
(ขนาดกลาง) ระดับ 3 (ขนาดใหญ่) และระดับ 4 (ขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง) โดยอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 อยู่ในกรณีการ
เกิดอุทกภัยความรุนแรงระดับ 4 ซึ่งเกิดผลกระทบร้ายแรงยิ่ง ระดับวิกฤตการณ์ ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ความเป็นอยู่และขวัญกาลังใจของประชาชนจานวนมาก ผู้อานวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย) หรือผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์/ แก้ไขปัญหา/ ระงับภัยได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าควบคุ มสถานการณ์ มีอานาจสั่งการและบัญชาการให้ดาเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ที่กาหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตอบโต้ที่เกิดจากอุทกภัย มีดังนี้
(1) การอานวยการและประสานการปฏิบัติด้านวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย จัดสรรและ
ติดตามทรัพยากร ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย สื่อสาร รับเรื่องร้องเรียน บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติ
การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความปลอดภัย ป้องกันเส้นทางคมนาคม บรรเทาภัยด้านการเกษตร
บรรเทาภัยด้านอุตสาหกรรมและแรงงาน จัดการศูนย์พักพิง สนับสนุนการขนส่ง สนับสนุนการสื่อสาร
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ รับบริจาค ประสานการปฏิบัติกับองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชน
มิสเตอร์เตือนภัย (ติดตามและสรุปสถานการณ์อุทกภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย)
(2) การประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งต้องมีรายละเอียดประเภทภัย พื้นที่เกิดภัย วัน เดือน
ปี ที่เกิดและสิ้นสุดภัย เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(3) กระบวนการแจ้งเตือนประชาชนและการประชาสัมพันธ์
(4) การปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
(5) การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย
(6) การจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน
(7) กระบวนการประเมินความเสียหายและต้องการทรัพยากร
(8) กระบวนการในการรับบริจาคและแจกจ่ายสิ่งของบริจาค
(9) การจัดการหลังเกิดภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูผู้ประสบภัย สัตว์
เลี้ยง และสัตว์ป่า การบูรณะสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เสียหาย


เนื่องจากอุทภกัยปี พ.ศ. 2554 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง หลายองค์กรในระดับประเทศจึงกาหนด
มาตรการต่าง ๆ เพื่อเข้าช่วยเหลือ บรรเทา และฟื้นฟู สิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบให้พลิกฟื้นกลับมาดาเนินการได้
อย่างปกติเร็วที่สุด ตาราง 2.7 แสดงถึงมาตรการบรรเทาและฟื้นฟูผู้ประสบภัยโดยสรุป
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ตาราง 2.7: มาตรการบรรเทาและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ. 2554
มาตรการ
ด้านการเงิน

ด้านภาษีและประกันภัย

รายละเอียด
ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ตามความเหมาะสม ทั้งการพักชาระหนี้และดอกเบี้ย รวมถึงการให้วงเงินเพิ่มเพื่อ
ฟื้นฟูหลังน้าลด ซึ่งธนาคารพารณิชย์ต่าง ๆ ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งบุคคลธรรมดา และ
นิติบุคคล แตกต่างกันออกไป
กรมสรรพากร มีการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินชดเชยและยกเว้นเท่ากับจานวนความ
เสียหายที่ผู้ประสบอุทกภัยได้รับและลงทะเบียนไว้กับหน่วยราชการ และขยายระยะเวลา
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่าง ๆ สาหรับผู้ประสบอุทกภัย
กรมศุลกากร ตั้งศูนย์บริการตอบข้อซักถาม และคาแนะนาแก่ผู้ประสบภัยตลอด 24
ชั่วโมง และมีมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เขตปลอด
อากร และคลังสินค้าทัณฑ์บน รวมทั้งยกเว้นภาษีอากรสาหรับของนาเข้าเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย จัดตั้งศูนย์
เพื่อรับแจ้งเหตุ และให้คาแนะนา การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งยกเว้นภาษีเงิน
ได้จากค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายจากภัยน้าท่วม

ด้านสังคมและประชาชน

กรมการปกครอง ขอความร่ว มมื อโรงรับ จ าน าของภาครัฐ และเอกชนปรับลดอั ตรา
ดอกเบี้ยรับจานา และผ่อนผันระยะเวลาการใช้หนี้เป็นเวลา 6 เดือน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครัวเรือน
ละ 5,000 บาท กรณีบ้านพักอาศัยถูกน้าท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน
กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการพิเศษด้านการดูแลผู้ป่วย (เช่น การจัดส่งยา) และส่ง
ต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบ การเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยโดยสายด่วน
กรมสุขภาพจิต และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตามพื้นที่น้าท่วมและศูนย์
พักพิงต่าง ๆ ทั้งหมด 200 ทีม รวมทั้งให้คาแนะนาด้านสุขอนามัย
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มาตรการ

รายละเอียด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้บริการศูนย์พัฒนาฝีมือและ
คุณ ภาพชี วิ ต ตามจั งหวั ด ต่ าง ๆ เป็ น ศูน ย์ พั กพิ ง ผู้ ประสบภัยชั่ ว คราว และเสริม สร้าง
กาลังใจผู้ประสบภัยโดยให้คาปรึกษา ฝึกอาชีพ และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
กรมควบคุมมลพิษ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาปัญหามลพิษในพื้นที่ประสบอุทกภัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้า สารวจ และสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาน้าเน่าเสียและการกาจัดขยะมูลฝอย

การฟื้นฟูอุตสาหกรรม และ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดศูนย์ให้คาปรึกษาและคลินิก
อานวยความสะดวกแก่
SME Ambulance ซึ่งเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้าลด
ผู้ประกอบการและแรงงาน ทันที
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่สถานประกอบการ และไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตเป็นเวลา 5 ปี
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อานวยความสะดวกผู้ประกอบการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนย้ายเครื่องจักรและวัตถุดิบออกนอกสถานประกอบการ และอานวย
ความสะดวกให้ผู้ชานาญการจากต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือกิจการเป็นการเร่งด่วนได้
รวมถึงการประสานงานกับด่านตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการตรวจสอบใบอนุญาตทางาน
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ช่วยเหลือด้านพืชไร่ (อ้อย) ไร่ละ 3,150
บาท แก่ผู้ประสบภัยที่ได้แจ้งความเสียหายภายในระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งการให้
ความช่วยเหลือดาเนินการตรวจสภาพอ้อยหลังน้าลด
กรมการข้าว เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวและมีพื้นที่ปลูกข้าวได้รับความเสียหาย
มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ ได้รับความช่วยเหลือไม่เกินรายละ 10 ไร่ ไร่ละ 239.6
บาท และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวดีกว่า 72,000 ตันเพื่อให้ชาวนาเร่งปลูกข้าวกู้วิกฤต
อาหารหลังน้าลด
กรมการค้าภายใน จัดให้มีการนาสินค้าอุปโภคบริโภคไปจาหน่ายโดยใช้รถและเรือธงฟ้า
เคลื่อนที่ แก่พื้นที่ประสบภัยน้าท่วม
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มาตรการ

รายละเอียด
กรมส่งเสริมการส่งออก จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้คาปรึกษา
การเยียวยา และฟื้นฟู
สานักงานประกันสังคม ให้สิทธิบุคคลผู้ประกันตนกู้เงินซ่อมแซมบ้านพักอาศัย และให้
ความช่วยเหลือสถานประกอบการในการให้กู้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง
และลูกจ้างที่ประสบภัย เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างแรงงานและนายจ้าง
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้บริการออกหนังสือยืนยันเป็น
ผู้ประสบภัย เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อคู่ค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับรองเอกสาร
เพื่ อ การส่ ง ออก บริ ก ารออกหนั ง สื อ รั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร และจั ด ตั้ ง ศู น ย์
ประสานงานเพื่อประสานเครือข่ายให้คาปรึกษาและรวบรวมประเด็นข้อเสนอแก่ภาครัฐ
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.2.2.6 การบริหารจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
สวนอุตสาหกรรมมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหารและจัดการน้า โดยได้เชิญบุคลากรภายใน
องค์กร และโรงงานต่าง ๆ ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี รวมทั้งหน่ว ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เข้าร่ว มเป็น
คณะกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมด้านการติดตามข้อมูลข่าวสาร การติดต่อประสานงาน
การแจ้งเตือนภัย การป้องและบรรเทาเพื่อการบริหารจัดการน้า ปกป้องทรัพย์สินและลดความเสียหายที่โรงงานใน
เขตพื้นที่อาจได้รับผลกระทบ และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนในพื้นที่

52

รูปภาพ 2.13: โครงสร้างคณะกรรมการ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เพื่อการบริหารและจัดการน้า

ที่มา: แผนปฏิบัติการป้องกันน้าท่วมประจาปี พ.ศ. 2559 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี

นอกจากนั้ น เมื่อมีการเกิดอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีการจัดตั้ง ทีม Flood
Fighting เพื่อเผชิญเหตุและแก้ไขปัญหาน้าท่วม โดยมี
 กรรมการผู้จัดการของบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด เป็นผู้บัญชาการควบคุมสถานการณ์
ฉุกเฉิน มีอานาจในการตัดสินใจและสั่งการ
 ผู้จัดการอาวุโสของบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด เป็นรองบัญชาการควบคุมสถานการณ์
ฉุกเฉิน มีห น้ าที่ช่ว ยเหลื อผู้ บั ญ ชาการควบคุมสถานการณ์ ฉุ กเฉิน และประสานงานตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์
ฉุกเฉิน มีหน้าที่เป็นผู้สั่งการส่วนหน้า เพื่อปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
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โดยการดาเนินการต่าง ๆ จะแบ่งออกเป็น 4 ฝ่ายหลัก ได้แก่ ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและประสานงาน ฝ่าย
ปฏิบัติการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร และฝ่ายช่วยเหลือสนับสนุน
ซึ่งสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ได้แจ้งข้อมูลติดตามสถานการณ์น้าทุกวัน รวมทั้งแจ้งเตือนโรงงานในสวน
อุตสาหกรรมโยกย้ายเครื่องจั กร สารเคมี อันตราย ให้พ้นจากระดับน้าที่คาดการณ์ เตรียมถุงทราย และมีการ
ประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งเตือนโรงงานหยุดการผลิตหากระดับความ
รุนแรงของอุทกภัยอยู่ในระดับวิกฤต นอกจากสวนอุตสาหกรรมบางกะดีจะเตรียมพร้อมรับมือน้าท่วมในพื้นที่ของ
ตนเองแล้ ว สวนอุตสาหกรรมฯ ยั งได้ช่ว ยเหลื อชุมชนรอบข้างและหน่วยงานภาครัฐในการจัดเตรียมและกั้น
กระสอบทรายตามบริ เวณประตูน้าที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น ประตูระบายน้าและสถานีสูบน้าคลองยายยุ้ย เป็นต้น
นอกจากนั้นยังให้ความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพน้าในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีก่อนสูบน้า
ออกนอกสวนอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีในน้าเกินค่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกาหนด


2.2.2.7 ปัญหาจากการบริหารจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554
ความท้าทายต่อการบริหารจัดการอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคชุมชน ภาคเอกชนและอตุสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความกังวล คือ
การส่งต่อข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้ค่อนข้างช้า และขาดการประสานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทาให้การบริหารจัดการอุทกภัยเป็นไปด้วยความล่าช้าเกินกว่าที่จะรับมือและตอบสนอง
กั บ เหตุ ก ารณ์ อุ ท กภั ย ได้ ทั น ท่ ว งที อย่ า งไรก็ ต าม จากงานศึ ก ษาของ ไททั ศ น์ มาลา และคณะ (2557) เรื่ อ ง
“บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ” พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล
ตาบลบางกะดี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มตัวอย่างการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งนอกจาก
จะมีความชอบธรรมในด้านกฎหมายแล้ว เทศบาลตาบลบางกะดียังสามารถปฏิบัติภารกิจได้ดีแม้ว่าจะมีข้อจากัด
ด้านทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดการปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมและการดารงชีวิตในพื้นที่นั้ น ทั้งนี้การประสานงาน
เรื่องข้อมูลอุทกภัยระหว่างหน่วยงานเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นต้องมีแผนมารองรับอย่างเร่งด่วน
2.2.2.8 ผลกระทบหลังจากการเกิดเหตุอุทกภัยปี 2554
ความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงน้าท่วมเดือนตุลาคม เป็นไปด้วยความยากลาบากต้องสัญจรด้วยเรือและ
บางส่วนต้องอพยพออกจากที่พักเพราะน้าท่วมสูง ถนนเส้นทางหลักถูกตัดขาดเกือบทั้งหมด ความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐจึงเป็นไปด้วยความยากลาบาก ประชาชนต้องพึ่งพาตนเอง หลังจากน้าท่วมประชาชนก็ประสบปัญหาเรื่อง
การบาบัดน้าเสียและขจัดกลิ่นเน่าเหม็นในพื้นที่ ทาให้ประชาชนเกิดภาวะเครียดจากผลกระทบที่ได้รับ
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ภาคแรงงานในจังหวัดปทุมธานีได้รับผลกระทบหลังเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ปี
2554 เป็นจานวนมาก โดยส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากนายจ้างประกาศเลิกจ้างเพราะหยุดกิจการ หรือย้ายสถานที่
ทางานไปอยู่ ในจั งหวั ด อื่น ลู กจ้ า งไม่ส ามารถติด ต่ อนายจ้า งได้ ไม่มีความชัดเจนเรื่อ งการจ้ างงาน ข้อมูล จาก
สวัส ดิการและคุ้มครองแรงงานจั งหวัดปทุมธานี ธันวาคม พ.ศ. 2554 พบว่า จังหวัดปทุมธานีมีแรงงานได้รั บ
ผลกระทบกว่า 4 แสนคน สถานประกอบการกว่า 1 หมื่นแห่ง และกลับเข้าทางานแล้วกว่า 3 แสนคน ถูกเลิกจ้าง
6,407 คน ในสถานประกอบการ 14 แห่ง
นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของจังหวัด ในปีพ.ศ. 2554
ได้ปรับตัวลดลงจากปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 14.1 และ GPP ของปี พ.ศ. 2555 ได้ปรับตัวลดลงจาก ปี พ.ศ. 2554
ร้อยละ 1 ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ได้รับ จากอุทกภัยดังกล่าว โดยเฉพาะภาคนอกเกษตร ด้าน
อุตสาหกรรมมีมูลค่าในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 จานวน 191,798 ล้านบาท และ 179,257 ล้านบาท ซึ่งมี
มูล ค่าลดลงจากในปี พ.ศ. 2553 ร้ อยละ 14.5 และร้อยละ 20.1 ตามล าดับ ซึ่งโรงงานส่ ว นใหญ่ ใ นจั ง หวั ด
ปทุมธานีเป็นรากฐานการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร
และเครื่องดื่ม ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2555 พบว่า โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี บางแห่งยังไม่สามารถ
กลับมาดาเนินการเป็นไปตามปกติได้ และมี 8 แห่งที่ต้องเลิกกิจการในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และ 3 แห่งใน
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตามลาดับ (ดังตารางที่ 2.8)
ตาราง 2.8: สถานะโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ณ มิถุนายน 2555
เขต
อุตสาหกรรม

นวนคร
บางกะดี

จานวน
โรงงาน

227
36

การฟื้นฟูเพื่อกลับมาดาเนินธุรกิจ

การฟื้นฟู
เรียบร้อย
ทั้งหมด
55
7

การฟื้นฟู
บางส่วน

% การ
ฟื้นฟู

107
17

71
67

จานวนบริษัทที่ยังไม่
สามารถฟื้นฟูกิจการ
หลังน้าท่วม
จานวน
%

57
9

25
25

ธุรกิจที่ต้องเลิกกิจการ

จานวน

%

8
3

4
8

ที่มา: Sukegawa S. Nikkeikigyo (2012). Levee construction in SahaRattananakorn Industrial Estate, in Tsusho Koho. Bangkok
Thailand: JETRO; 2012
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บทที่ 3 นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทกภัย
3.1 แผนระดับชาติ
เครื่องมือหลั กในการจัดการสาธารณภัยของไทย มี 2 ประเภทได้แก่ (1) พระราชบัญญัติป้องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และ (2) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
โดยสรุปสาระสาคัญดังนี้
3.1.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการภัยพิบัติดังนั้นจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ขึ้นเพื่อใช้เป็นกฎหมายหลักในการจัดการภัยพิบัติของประเทศในปัจจุบัน โดย
พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และแต่งตั้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ปภ.) เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการภัยพิบัติในประเทศ
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้กาหนดกรอบการบริหารและแจกแจงการ
จัดการสาธารณภัยไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยประเภทของภัย แนวนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึง
แนวทางการประสานงานจากระดับชาติถึงระดับชุมชน ดังรายละเอียดในรูปที่ 3.1 ระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ในประเทศไทยมีการทางานจากบนลงล่าง ระดับสูงสุดหรือระดับนโยบายคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน คณะกรรมการ 22 คนมาจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานรัฐ โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นเลขานุการ กปภ.ช. ระดับยุทธศาสตร์ มี ปภ. ทาหน้าที่นาเสนอและดาเนินการตามนโยบาย ระดับ
ที่ 3 ระดั บ ยุ ท ธวิ ธี / กลวิ ธี คื อ 76 จั ง หวั ด โดยการน าของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งถือเป็ น ผู้ ป ฏิบั ติงานหลั กในระบบจัด การภัย พิบัติ สุ ดท้ายคือ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะ
ดาเนินงานในพื้นที่จริงก็คือจังหวัดต่างๆ และหน่วยงานราชการในท้องถิ่นองค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงาน
ภาคเอกชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยการประสานความร่วมมือกับผู้ ว่าราชการ
จังหวัด และกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือด้านการตอบโต้พิบัติภัย พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้นาองค์ประกอบเชิง
ยุทธศาสตร์ตามแผนงาน AADMER ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ
แห่งชาติด้านการลดความเสี่ยงภัยจากพิบัติและการเสริมสร้างกรอบกลไกการดาเนินงานและกฎหมาย
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รูปภาพ 3.1: ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย (ปภ. 2552)

ที่มา: การประเมินแผน นโยบาย และการดาเนินงานจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย (2556). ADPC

3.1.2 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 อนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็ น แผนหลั กในการบริห ารจัดการสาธารณภัยของชาติ และมีมติให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการดังนี้
 มอบหมายให้กระทรวง ทบวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อาเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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มอบหมายให้สานักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้
ความสาคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อมเผชิญ
เหตุ และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
 มอบหมายให้หน่วยงานแต่ละระดับ จัดทาแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์และบรรจุแผนงานและ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีด้วย
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มีลักษณะเป็นแนวคิดการปฏิบัติ หรือ Concept
of Operations ในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยยึดแนวคิด การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(Disaster Risk Reduction) และแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and
Safer) ภายใต้การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อนาไปสู่การ
จัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักสากล (รู้รับ-ปรับตัว-ฟื้นเร็วทั่ว-อย่างยั่งยืน: Resilience)
อีกทั้ง เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศนาไป
พิจารณาดาเนินการอย่างบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
ประเทศ ตลอดจน เป็นการจัดทาแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 2559) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี
ในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ เมือง
เซนได ประเทศญี่ปุ่น
ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
1) การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เน้นการป้องกัน เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการจัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย
เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทาให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง
ในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2) การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน เน้น
เรื่องมาตรฐาน เอกภาพ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดขึ้น ทุกรู ป แบบได้อย่ า งมีป ระสิ ทธิภ าพ รวมถึงลดความสู ญเสี ยที่จะมีต่อชีวิตและทรั พย์สิ นของประชาชน
ทรัพยากร สภาพแวดล้อมสังคม และประเทศให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
3) การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน เป็นการฟื้นฟูสภาพระบบสาธารณูปโภค การดารงชีวิต และ
สภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนภายหลังจากที่ภาวะฉุ กเฉินจากสาธารณภัยได้บรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว
เพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) โดยการนา
ปั จ จั ย ในการลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย มา ด าเนิ น การในการฟื้ น ฟู ซึ่ ง หมายรวมถึ ง การซ่ อ มสร้ า ง
(Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)
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4) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่า งประเทศในการจัดการสาธารณภัย เป็นการพัฒนาศักยภาพการ
จั ดการความเสี่ ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ ได้มาตรฐานตามหลั กสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการ
ประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศให้ มี ประสิ ทธิภาพ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่ วน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยคานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และประเพณี
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
3.1.3 แผนการบริหารจัดการอุทกภัยก่อนปี พ.ศ. 2554
ก่อนปี พ.ศ. 2554 มีแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทกภัย ที่สาคัญ คือ แผนการบรรเทาอุทกภัยระยะ
กลางและระยะยาว (มติคณะรัฐมนตรี ณ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550) และแผนพัฒนาพื้นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ (มติ
คณะรัฐมนตรี ณ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550)22 ซึ่งแผนการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาวเป็นแผนการ
แก้ไขปั ญหาอุทกภัย และภัย แล้ งในมิติของการบูรณาการร่วมกั บหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย
อย่างไรก็ตามภาพรวมตามเป้าหมายของแผนไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทาให้
ขาดการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารจัดการแยกส่วน23
สาหรับทิศทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าแผนฯ
ฉบั บ ที่ 9 (2545-2549) และ ฉบั บ ที่ 10 (2550-2554) ได้ เ น้ น เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะฉบับที่ 10 ได้เน้นถึงการปฏิรูประบบการพัฒนาแหล่งน้าและประสิทธิภาพในการใช้น้า โดยให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒ นาอย่ างยั่ งยืนภายใต้หลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแผนฯ ฉบับที่ 10 ได้เน้น
มาตรการการเพิ่มประสิ ทธิภ าพของโครงการ มากกว่ามาตรการที่เน้นการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามแผนทั้ งสอง
ดังกล่าวไม่ได้กล่าวเน้นถึงการบริหารจัดการอุทกภัย
3.1.4 แผนการบริหารจัดการอุทกภัยหลังปี พ.ศ. 2554
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้ให้ความสาคัญกับการเตรียม
ความพร้อมการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการฟื้นฟูแหล่งน้าและ
การจัดการน้าแบบบูรณาการซึง่ ต้องดูองค์ประกอบจาก เส้นทางน้า ปริมาณน้า (น้าท่วม/ ภัยแล้ง)และคุณภาพของ
น้าทั้งในสภาวะปกติและในภาวะวิกฤต วัตถุประสงค์ของการจัดการน้าอย่างบูรณาการเป็นไปเพื่อมีความเป็น
เอกภาพ อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 40 หน่วยงานที่ทางานด้านการจัดการน้าและ
22
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อุทกภัย ทาให้เกิดช่องว่างในการประสานงานเพื่อการตอบโต้อุทกภัย ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการจัดทา
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าขึ้นหลังจากการเกิดวิกฤตการน้าท่วมเมื่ อปี พ.ศ. 2554 โดยยึดตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 แผนแม่บทนี้
ประกอบด้วยแผนงานหลัก 8 แผน และแผนปฏิบัติการ 2 แผน ซึ่งก็คือ 1) แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา
อุทกภัยระยะเร่งด่วน (แผนระยะสั้น) และ 2) แผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้าแบบบูรณาการและ
ยั่งยืน (แผนระยะยาว)
แผนแม่บทมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียและเสียหายจากอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่ ปรับปรุงระบบป้องกันอุทกภัยที่มีอยู่ บริหารจัดการอุทกภัยในภาวะฉุกเฉิน เพิ่มขีดความสามารถของระบบ
เตื อ นภั ย และสร้ า งความมั่ น ใจและเสถี ย รภาพของการป้ อ งกั น อุ ท กภั ย ในชุ ม ชน พื้ น ที่ เ กษตรกรรม พื้ น ที่
อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจที่สาคัญ ตลอดจนบูรณาการผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤติจะมีการดาเนินงานภายใต้ศูนย์บ ริหารจัดการน้าแบบเบ็ดเสร็จ (รูปที่
3.2) เพื่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพและการตอบโต้ภัยได้ทันเวลา ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทางานภายใต้
ศูนย์บริหารจัดการน้าแบบเบ็ดเสร็จตามหลักนโยบาย “2P 2R”คือ การป้องกัน (Prevention) การเตรียมความ
พร้อม (Preparedness) การรับมือ (Response) และการฟื้นฟู (Recovery) การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นกุญแจสาคัญของความสาเร็จในการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนในประเทศ
รูปภาพ 3.2: การดาเนินงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการน้าแบบเบ็ดเสร็จ

ที่มา: การประเมินแผน นโยบาย และการดาเนินงานจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย (2556). ADPC
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ตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วนที่ดาเนินการในปี พ.ศ. 2555 – 2556 ด้วยงบประมาณ 22,626.04 ล้านบาท
ได้มีการจัดตั้งคลังข้อมูลน้าแห่งชาติขึ้นเพื่อพัฒนาข้อมูล การพยากรณ์ และระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นเอกภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ดาวเทียม และระบบเฝ้าระวังทางไกล ส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่
ลุ่ ม น้ านั้ น เน้ น การฟื้ น ฟู ส ภาพป่ า ตามแนวพระราชด าริค นอยู่ ร่ ว มกั บ ธรรมชาติ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกลมกลื น ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดการระบายน้าจะให้ความสาคัญกับเขื่อนหลัก เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนชัยนาท นอกจากนี้ยังมีการขุดลอกคูคลองกว่า 100 คูคลองและสร้างคันกั้นน้าเพิ่ม
ในส่วนของการจัดการน้าในเขตอุตสาหกรรมมีการก่อสร้างและเสริมความแข็งแรงของคันดิน ประตูระบายน้า และ
สถานีสูบน้า อีกทั้งยังเสนอสินเชื่อดอกเบี้ยต่าให้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาระบบป้องกันน้าท่วมของตนเอง
นอกจากนี้ มีการจัดตั้งองค์การบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการขึ้นในรูปของ “ศูนย์บัญชาการเบ็ดเสร็จ ”
เพื่อบริหารจัดการน้าทั้งระบบ และปรับปรุงระบบเตือนภัยและการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างไรก็ตามอุปสรรคที่ทาให้
ศูนย์บัญชาการเบ็ดเสร็จไม่มีประสิทธิภาพ คือ การประสานงานกับหน่วยงานรัฐมากกว่า 40 หน่วยงานที่มีความ
รับผิดชอบคาบเกี่ยวกัน และการใช้อานาจแบบเบ็ดเสร็จกับการกระจายอานาจเพราะการบริหารจัดการน้าและ
อุทกภัยแบบรวมศูนย์นั้นอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและการตอบโต้ให้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น
นอกจากแผนปฏิบัติการระยะสั้นแล้ว มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ลุ่มน้าเจ้าพระยาที่ประกอบไปด้วยแผนงานหลัก 8 แผนโดยมีงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท ได้แก่ แผนงานฟื้นฟู
และอนุ รั กษ์ป่ าและระบบนิ เวศแผนงานบริห ารจัดการเขื่อนเก็บน้าหลั กและการจัดทาแผนบริห ารจัดการน้า
แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมและที่วางแผนจะก่อสร้าง แผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบ
พยากรณ์และเตือนภัย แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการป้องกันและ
บรรเทาภัยจากน้าท่วมในพื้นที่สาคัญ แผนงานกาหนดพื้นที่รับน้านองและมาตรการเยียวยา แผนงานปรับปรุง
องค์กรเพื่อบริหารจัดการน้า และแผนงานสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
อุทกภัยขนาดใหญ่ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งคาดว่าแผนงานทั้งหมดนี้จะช่วยลดความเสียหายจากภาวะน้า
ท่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เหลือน้อยที่สุด
อย่างไรก็ตาม แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม
พ.ศ. 2555 ดังกล่าว ไม่ได้รับการบริหารจัดการและส่งต่อไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ขาดการมีส่ว นร่ วมของผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสี ย ในการดาเนินการจัดทาแผน 24 ดังนั้น เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาด้ าน
ทรัพยากรน้าของประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการในทุกมิติ คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า ได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกภาคในประเทศผ่านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริห ารจัด การ
24
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ทรัพยากรน้า เพื่อการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชน
โดยคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ล งมติ เ ห็ น ชอบแผนดั ง กล่ า วเมื่ อ วั น ที่ 7 พฤษภาคม 2558 เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่
รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศภายใต้
วิสัยทัศน์ ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าปี พ.ศ. 2558-2569 ดังนี้
“ทุกหมู่บ้านมีน้าสะอาดอุปโภคบริโภค น้าเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน”25
ทั้งนี้คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าได้นาเสนอ 6 แผนยุทธศาสตร์26
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าดังนี้
1. การจัดการน้าอุปโภคบริโภค มุ่งเน้นการจัดการน้าผิวดินและน้าใต้ดินเพื่อให้หมู่บ้านที่ไม่มีระบบ
ประปามีน้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค รวมทั้งปรับปรุงระบบที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้น ฐานการเก็บ กั กน้ า นอกเหนือไปจากความต้ อ งการน้าเพื่อ อุปโภคและบริโ ภค โดยประเมิ น
หลักการของสมดุลน้า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการรักษานิเวศของลุ่มน้า
3. การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงทางน้าสายหลั ก พร้อมกับ
ปรับปรุงประสิทธภาพการระบายน้า ผันน้า และพื้นที่รับน้า ป้องกันน้าท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
รวมทั้งสนับสนุนการปรับตัวและหนีภัย
4. การจัดการคุณภาพน้า มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้าเสียจากแหล่งกาเนิด และการควบคุมความเค็ม
ของน้าไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตร อุตสาหกรรม และการประปาฃ
5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่ม
พื้นที่ป่าภายในประเทศ
6. การบริหารจัดการ มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรทั้งระดับชาติไปถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้ง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรลุ่มน้าและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้ งในและระหว่างประเทศ
ให้มีความเข้มแข็งในการบริหาจัดการทรัพยากรน้า และการร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าเพื่อให้
การดาเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ามีความเป็นเอกภาพมากขึ้น

25

คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า (2558) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558) หน้า
3-11
26 คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า (2558) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558) หน้า
3-12
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3.1.5 การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้าและอุทกภัย
หลังจากประเทศไทยประสบปัญหาน้าท่วมหนักในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบ
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้าและอุทกภัยระดับชาติ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ปี พ.ศ. 2554 และตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารจัดการน้าและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 มีลาดับดังต่อไปนี้

คณะกรรมการนโยบายน้ าและอุ ท กภั ย แห่ ง ชาติ (กนอช.) มี ห น้ า ที่ ก าหนดนโยบายและ
แผนปฏิบัติบริหารจัดการน้า การป้องกันและแก้ไขอุทกภัยให้เป็น ไปอย่างมีระบบเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนาไป
ปฏิบัติ

คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การน้ าและอุ ท กภั ย (กบอ.) มี ห น้ า ที่ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารและ
ดาเนินการบริหารจัดการน้าและอุทกภัยตามนโยบายของ กนอช. กาหนดวิธีดาเนินการของรัฐ เพื่อให้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้าและอุทกภัยเป็นไปโดยเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการดาเนินการอื่น
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการน้า การเตรียมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย

สานักนโยบายและบริหารจัดการน้าและอุทกภัยแห่ งชาติ (สบอช.) มีหน้าที่ ประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ สภาพน้าในลุ่มน้าและเขื่อนหรือที่กัก
เก็บ น้ า สภาพพื้น ที่บ ริ เวณน้ าไหลผ่ านแนวทางการเตือนภัย เพื่อการบริห ารจัดการน้าและอุทกภัย และการ
เตรียมการช่วยเหลือประชาชน

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก. ปภ. ช.) รับผิดชอบบังคับบัญชา
อานวยการ วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมและประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการสาธารณภัยตามความรุนแรงใน
ระดับ 3 และระดับ 4

ศูนย์อานวยการร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (สอร. ปภ. ช.) รับผิดชอบทั้ง
ใน (1) ภาวะปกติ ประสานงานและบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ (2) ภาวะใกล้เกิดภัย คือ การเตรียมการเผชิญเหตุ การติดตาม
เฝ้าระวังสถานการณ์ รวมถึง รายงานและเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการเพื่อตัดสินใจในการรับมือกับภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้น (3) ภาวะการเกิดภัย อานวยการและบูรณาการประสานการปฏิบัติ ในกรณีมีความรุนแรงของสาธารณภัย
ระดับ 1 และระดับ 2 รวมทั้งติดตามเฝ้าระวัง สถานการณ์เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการ เพื่อตัดสินใจ
ยกระดับความรุนแรงของสถานการณ์ของสาธารณภัยเป็นระดับ 3 และระดับ 4
อย่างไรก็ตาม ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศเข้าควบคุมอานาจในการปกครอง
ประเทศ และเพื่อลดการทางานแบบซ้าซ้อนและให้ การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศไทย
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้าแล้ง น้าท่วม รวมทั้งป้องกันภัยพิบัติให้กับ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง คสช. ได้ออกคาสั่งเลขที่ 85/2557 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า รวมทั้งยกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการ
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บริหารจัดการทรัพยากรน้า ปี พ.ศ. 2554 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการน้าและ
อุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ.2555 อย่างไรก็ตามคาสั่งยกเลิกให้ยกเว้น สานักนโยบายและบริหารจัด การน้าและอุทกภัย
แห่ งชาติ (สบอช.) ให้ เป็ น หน่ วยงานภายใต้สานักงานปลั ดส านักนายกรัฐ มนตรี ทาหน้าที่ในการประสานงาน
หน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน้าในลุ่มน้าและเขื่อนหรือที่กักเก็บน้า
เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยมีอานาจหน้าที่27 ดังนี้
 ก าหนดกรอบนโยบายและแผนงานการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า การป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หา
อุทกภัย ภัยแล้งและคุณภาพน้าของประเทศ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้าของประเทศเป็นไป
อย่างมีเอกภาพและบูรณาการ
 เสนอแผนงาน โครงการ และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการในการปฏิบัติต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ของประเทศ
 บูรณาการการสั่งงานด้านการบริ หารจัดการน้า โดยสั่งการให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้าของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤติให้มีการ
ประสานกับคณะ กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภช.) ซึ่งสามารถใช้อานาจ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 ติดตาม กากับ ดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการที่อนุมัติ
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทางาน และคณะที่ปรึกษา เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 เชิญบุคคลหรือองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการบริห ารจั ดการทรัพยากรน้ามาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ รวมทั้งรายงานผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย
คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ าได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
ประกอบด้วย28
1. คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ภาคกลางและภาค
ตะวั น ออก มี ป ลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ ป็ น ประธาน และอธิ บ ดี ก รมชลประทานเป็ น
เลขานุการ
27

คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
http://www.thaigov.go.th/index.php/th/ncpo-order/item/84662-id84662
28 คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า (2558) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558) หน้า
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2. คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ มี
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน และอธิบดีกรมทรัพยากรน้าเป็น
เลขานุการ
3. คณะอนุ กรรมการจั ดการระบบข้อ มูล สนับสนุนการตัดสิ นใจ มีผู้ อานวยการสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและการเกษตรเป็นประธาน และมีผู้อานวยการสารสนเทศทรัพยากรน้าเป็นเลขานุการ
4. คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้าเกี่ยวกับการจัดองค์กรและการออกกฎ มี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธาน และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขานุการ
5. คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน
และผู้อานวยการสานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์เป็นเลขานุการ
3.2 แผนระดับจังหวัดและท้องถิ่น
3.2.1 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558
ยุ ทธศาสตร์ การจั ดการความเสี่ ย งสาธารณภัย ตามแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจั ง หวั ด
ปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558 ได้ปรับปรุงให้มีแนวทางสอดคล้องกับ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปี
พ.ศ. 2558 โดยยึดแนวคิดส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อนาไปสู่การจัดการภัย
พิบัติอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ.2559)
และถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการลดความเสี่ยงภัยจากภัยพิบัติ ณ เมืองเซน
ได มีนาคม 2558 โดยยึดหลัก ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ดังนี้
1) การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเน้นการป้องกัน การลดผลกระทบและการเตรียม
ความพร้อม
2) การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เน้นเรื่องมาตรฐาน เอกภาพ และความยืดหยุ่นของโครงสร้าง
องค์กรในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งได้กาหนดแนวทางการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
3) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการฟื้ น ฟู อ ย่ า งยั่ ง ยื น เน้ น การฟื้ น ฟู ส ภาพการซ่ อ มสร้ า งและการพั ฒ นา
โดยเฉพาะการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค ให้ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม
4) การส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนนาด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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3.2.2 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553-2557 ว่าด้วยการบริ หาร
จัดการน้าและอุทกภัย
จากบทเรียนครั้งสาคัญของการเกิดมหาภัยพิบัติแก่ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554 ทาให้ คณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กป.ภ.ช.) เพิ่มบทว่าด้วยการบริหารจัดการน้าและอุทกภัย ในแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 โดยจังหวัดปทุมธานีต้องกาหนดแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับแผนชาติ เพื่อให้ระบบบัญชาการ ระบบปฏิบัติงานแบบบูรณาการ รวมถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งระบบบัญชาการ เป็น 4 กรณี
1) กรณีการเกิดสาธารณภัยขนาดเล็ก หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถระงับภัยได้ โดยลาพัง
ตามขีดความสามารถ โดยไม่ต้องการกาลังสนับสนุนจากภายนอก
2) กรณีการเกิดสาธารณภัยจากน้าและอุทกภัยความรุนแรงขนาดกลาง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตั้งศูนย์
เฉพาะอานวยการเฉพาะกิจจังหวัด เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณภัย
3) กรณีการเกิดสาธารณภัยจากน้าและอุทกภัยความรุนแรงขนาดใหญ่ ศูนย์เฉพาะอานวยการเฉพาะกิจ
จังหวัดไม่สามารถระงับภัยและควบคุมสถานการณ์ได้ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ/ อุปกรณ์พิเศษ/ กาลัง
สนับสนุนทุกภาคส่วน เพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
4) กรณีการเกิดอุทกภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง กรณีผู้อานวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภั ย ) หรื อ ผู้ บั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ (รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย) ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์หรือระงั บภัยได้ ให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดให้มีความยืดหยุ่น และขึ้นกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และเข้า
ควบคุมสถานการณ์
นอกจากโครงสร้างระบบบัญชาการจะปรับให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นแล้ว การรายงานสถานการณ์ทั้งการ
พยากรณ์อากาศ และการพยากรณ์ระดับน้า การจัดระบบการแจ้งเตือน และการจัดข่ายการสื่อสารเพื่อให้ การ
รับส่งข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่ง
โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า (First Respondent) ของจังหวัดปทุมธานี มีโครงสร้างดัง
รูปภาพ 3.3
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รูปภาพ 3.3: โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดปทุมธานี

ที่มา: สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553-2557 “บทว่าด้วย
การบริหารจัดการน้าและอุทกภัย”

3.3

การบริหารจัดการทรัพยากรน้าในจังหวัดปทุมธานี
3.3.1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่

สานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณประจาปีตามแผนการดาเนินการในจังหวัดปทุมธานี โดยการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าเป็นหนึ่งกิจกรรมได้งบประมาณสนับสนุนจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ หลังจากการเกิดอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ได้มีแผนงานเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
งานการบริห ารจัดการทรั พยากรน้าสามารถแบ่งออกได้เป็น (1) การจัดการน้าชลประทาน (2) การสนับสนุน
โครงการพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ และ (3) การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้า จังหวัดปทุมธานีได้
งบประมาณเพื่อจัดสรรการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่ ดังตาราง 3.1
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ตาราง 3.1: การจัดสรรงบประมาณประจาปีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559
รายการ
2559
17,591,656,427

จานวนงบประมาณจัดสรรรายปี (หน่วย: บาท)
2558
2557
2556
12,030,981,253
7,733,183,485 7,714,460,533

งบประมาณจัดสรร
ทั้งหมด
แผนงานเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
การจัดการน้า
220,107,900
178,318,000
ชลประทาน
การสนับสนุนโครงการ
69,000
พัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
การป้องกันและบรรเทา
456,379,600
182,400,000
ภัยจากน้า
รวม
676,556,500
360,718,000
สัดส่วนต่องบประมาณ
3.85
3.00
จัดสรรทั้งหมด (ร้อยละ)

2555
5,168,326,158

132,000,000

80,000,000

143,072,000

-

-

-

-

110,420,500

3,604,300

132,000,000
1.71

190,420,500
2.47

146,676,300
2.84

ที่มา: สานักงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี่มีการดาเนินการในแต่ละจังหวัด
http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=7398

3.3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้าเขตโครงการชลประทานปทุมธานี
จั งหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ ใ นเขตพื้น ที่ลุ่ มแม่น้ าเจ้า พระยา มีระบบคลองส่ งน้าชลประทานและคลองน้ า
ธรรมชาติ เช่น คลองควาย คลองเชียงรากน้อย คลองบางเตย คลองบางโพธิ์ คลองแม่น้าอ้อม คลองบางหลวง
คลองหกวา คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองระพีพัฒน์ เป็นต้น ซึ่งจะรับน้าจากเขื่อนชัยนาท และรับน้าจากแม่
น้าป่าสัก เขื่อนพระรามหก29
นอกจากนั้นจังหวัดปทุมธานีมีโครงการชลประทานในพื้นที่ทั้งหมด 4 โครงการ (รูปภาพ 3.4) ดังนี้
 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระยาบรรลือ (สีชมพูอ่อน)
 โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี (สีเหลือง)
 โครงการส่งน้าและบารุงรักษารังสิตเหนือ (สีเขียว)
 โครงงการส่งน้าและบารุงรักษารังสิตใต้ (สีขมพูเข้ม)
29

ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2016) ข้อมูลพื้นฐานระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี จาก
http://ecocenter.diw.go.th
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รูปภาพ 3.4: แผนที่แสดงขอบเขตโครงการชลประทาน พื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ที่มา: โครงการชลประทานปทุมธานี กรมชลประทาน จาก http://ridceo.rid.go.th/pathum/map.html
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รูปภาพ 3.5: แผนที่แสดงโครงการชลประธานจังหวัดปทุมธานี (สีเหลือง)

ที่มา: โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี กรมชลประทาน, 2559
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บทที่ 4 การจัดทา Area BCM: การทาความเข้าใจลักษณะพื้นที่โครงการนาร่อง
4.1 หลักเกณฑ์ในการกาหนดบริเวณพื้นที่จัดทาโครงการนาร่อง
ตามที่ สศช. และ JICA ได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อขอความร่วมมือจากจังหวัดในการ
ดาเนินการโครงการนาร่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันในการ
ใช้บริเวณพื้นที่ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เนื่องจากเคยเป็นพื้นที่ประสบภัยน้าท่วม ขนาดพื้นที่มีความเหมาะสมต่อ
การจัดทาโครงการนาร่อง เป็นพื้ นที่รองรับอุตสาหกรรมสาคัญ เป็นพื้ นที่ที่มีการลงทุนจากต่างชาติ อีกทั้งมีความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และมีความเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบนั้น
คณะทางานจัดทาโครงการนาร่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในระดับพื้นที่ ตามคาสั่งที่ 143/
2559 ของจังหวัดปทุมธานี นาโดยเทศบาลตาบลบางกะดี เป็นหัวหน้าคณะทางาน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การทาความเข้าใจลักษณะพื้นที่ ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟคลับ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เพื่อหารือร่วมกันต่อการเริ่ มต้น การจั ดทาโครงการนาร่องการบริหารความต่อเนื่องในระดับพื้นที่ บริเวณสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าใจลักษณะพื้นที่เป้าหมายของ
โครงการนาร่อง รวมไปถึงการเก็บข้อมูลที่จาเป็นต่อการวิเคราะห์ ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ควรกาหนดบริเวณพื้นที่ที่จะศึกษาให้มีความชัดเจน โดยการกาหนดบริเวณพื้นที่ที่จะทาการศึกษา
อาจขึ้นอยู่กับภัยพิบัติที่ต้องการจะศึกษา ยกตัวอย่างเช่น ภัยเกี่ยวกับไฟไหม้ควรที่จะกาหนดพื้นที่จากัดวงเพียง
พืน้ ที่จัดสรรในสวนอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบเท่านั้น
เนื่องจากคณะทางานฯ มีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเสี่ยงเรื่องอุทกภัย ดังนั้นที่ประชุมจึงร่วมกาหนดพื้นที่ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ โดยให้พื้นที่นาร่องเป็นส่วนที่มี
คลองและแม่น้าล้อมโดยรอบ
4.2 แผนที่ตั้ง
คณะทางานโครงการฯ ได้กาหนดขอบเขตพื้นที่ของโครงการฯ สาหรับกรณีการบริหารจัดการน้าตาม
สภาพภู มิ ศ าสตร์ ที่ มี ค ลองและแม่ น้ าล้ อ มโดยรอบ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วครอบคลุ ม พื้ น ที่ 12.66 ตารางกิ โ ลเมตร
โดยประมาณ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ คลองเชียงราก และพื้นที่ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และพื้นที่ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อกับ คลองประปา และพื้นที่ตาบลบางพูน อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
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ทิศตะวันตก

ติ ด ต่ อ กั บ แม่ น้ าเจ้ า พระยา และพื้ น ที่ ต าบลบางขะแยง ต าบลบางเดื่ อ ต าบลบางหลวง
ตาบลบ้างฉาง อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เป็นที่น่าสังเกตว่า องค์กรบางแห่งซึ่งอยู่ในชุดคณะทางานฯ ไม่ ได้อยู่ในขอบเขตพื้นที่นาร่องที่โครงการ
กาหนด เช่น เทศบาลตาบลบ้านใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี แต่มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกันสร้าง
การบริหารความต่อเนื่องในระดับพื้นที่นาร่องร่วมกัน โดยการประชุมได้เน้นว่าการกาหนดขอบเขตพื้นที่จัดทา
โครงการนาร่อง เป็นแค่การกาหนดขอบข่ายการจัดทาเท่านั้น หากพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงประสบ
ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ทางคณะทางานฯ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ยินดีที่จะเป็นพันธมิตรและช่วยเหลือพื้นที่ติดต่อและ
ใกล้เคียงด้วย
รูปภาพ 4.1: พื้นที่ศึกษาโครงการนาร่องบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
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4.3 เขตการปกครอง
บริเวณพื้นที่ที่ได้รับเลือกจัดทาโครงการนาร่อง Area BCM ได้ครอบคลุมตาบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
ทั้งหมด (ประมาณ 8.3 ตารางกิโ ลเมตร) ซึ่งมีเทศบาลตาบลบางกะดีเ ป็น องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ที่ ดู แ ล
รับผิดชอบ และครอบคลุมพื้นที่หมู่ 4 และ 5 ตาบลบ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี (ประมาณ 4.36 ตารางกิโลเมตร)
ซึ่งมีเทศบาลตาบลบ้านใหม่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแล
4.4 ข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจ
4.4.1 จานวนประชากร
เนื่องจากพื้นที่โครงการ Area BCM ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ ตาบลบางกะดี และพื้นที่บางส่วนของ
ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองปทุมธานี จึงสามารถแยกประชากรในแต่ละพื้นที่ได้เป็นดังนี้
 ตาบลบางกะดี มีประชากรทั้งสิ้น จานวน 11,242 คน แยกเป็น ชาย 5,468 คน หญิง 5,774 คน
จานวนครัวเรือน 3,797 ครัวเรือน โดยมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน
 หมู่ 4 และหมู่ 5 ตาบลบ้านใหม่ ในพื้นที่โครงการ Area BCM มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 1,647 คน
และ 3,207 คนตามลาดับ
เนื่องจาก บริเวณพื้นที่โครงการนาร่องตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่ งมีโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมาก ทา
ให้มีการเคลื่อนย้ายของประชากรแฝงทั้งคนไทยและคนต่างด้าวเข้ามาทางานในพื้นที่เป็นจานวนมาก โดยพบบุคคล
ต่ า งด้ า วทั้ ง หลบหนี เ ข้ า เมื อ งแบบผิ ด กฎหมายและมี ใ บอนุ ญ าตสั ญ ชาติ เมี ย นมา กั ม พู ช า และลาว มากที่ สุ ด
ตามล าดับ จากรายงานการวิเคราะห์ ส ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมปี 2558 ส านักงานอุตสาหกรรมจั ง หวั ด
ปทุมธานี พบว่าอาเภอเมืองมีโรงงานตั้งอยู่ 494 โรงงาน รองลงมาจาก อาเภอคลองหลวง และอาเภอลาลูกกาซึ่ง
คิดเป็นอันดับสามของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 13.55 ของโรงงานที่กระจายตัวอยู่ในจังหวั ด ตามสถิติข้อมูล
เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2548 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี พบว่า ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี
เป็นแหล่งจ้างงานมากเป็นอันดับ 2 รองจากตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม
นวนคร

73

4.4.2 รายได้
เนื่องจากลักษณะพื้นที่บริเวณที่ทาการศึกษา เป็นพื้นที่ ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีพื้นที่สาหรับการเกษตร
อยู่ค่อนข้างน้อยมาก ประกอบกับเป็นที่ตั้งของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ดังนั้น รายได้ของประชาชนในพื้นที่จึงมา
จากอาชีพหลักคือ รับจ้างเอกชน รองลงมาคือ ค้าขาย และรับราชการ
นอกจากนั้นในบริเวณดังกล่าวยังไม่มีการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ และไม่มีการปศุสัตว์เชิงพาณิชย์
4.5 ความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัย
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทาความเข้าใจลักษณะพื้นที่ ของคณะทางานจัดทาโครงการนาร่องการ
บริหารความต่อเนื่องในระดับพื้นที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นั้น ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่อาจทา
ให้เกิดน้าท่วมพื้นที่ ดังนี้
(1) น้าล้นตลิ่งจากแม่น้าเข้าไปท่วมพื้นที่
(2) ฝนตกหนักภายในพื้นที่
(3) ปริมาณน้าจากทางภาคเหนือไหลผ่าน
(4) น้าจากผิวดิน ตามลักษณะกายภาพ ระบบคลองของพื้นที่ และจากการใช้ที่ดินที่เปลี่ยนแปลง เช่น
การปลูกสร้างบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และโครงข่ายถนน ที่รุกล้าปิดทับลาคลองเดิม ทาให้เกิด
ปัญหาการระบายน้า และน้าท่วมตามมา
โดยปัจจัยน้าล้นตลิ่ง และฝนตกหนักภายในพื้นที่เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดน้าท่วมได้บ่อยที่สุด อย่างไรก็ ตาม
เนื่องจากพื้น ที่โ ครงการน าร่ องตั้งอยู่ในสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ลุ่ มน้าเจ้าพระยาตอนบนของฝั่งตะวัน ออก
ตอนล่าง (พื้นที่บริเวณแม่น้าป่าสักจนถึงแนวคลองรังสิตประยูรศักดิ์) มีระดับความลาดเทของพื้นที่ค่อนข้างมาก
เฉลี่ยประมาณ +6.5 ม.รทก. ถึง +2.5 ม.รทก. ดังนั้นมีโอกาสที่น้าท่วมพื้นที่ตอนบนก็จะเคลื่ อนผ่านลงสู่ พื้นที่
ตอนล่างเสมอ30
4.5.1 ประสบการณ์การเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ในพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้ที่ประชุมคณะทางานจัดทาโครงการฯ เห็นความสาคัญของการบริหารจัดการน้าและ
อุทกภัย เนื่องมาจาก พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบเหตุน้าท่วมปี พ.ศ. 2554 เช่นกัน

30

รายงานการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบระบายน้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง, กุมภาพันธ์ 2559
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การระบายน้าผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกิน 2,800 ลบ.ม. ต่อวินาที จะส่งผลกระทบทาให้เกิดน้าท่วมในที่ลุ่ม
ต่าด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จากอิทธิพลของลมมรสมและพายุโซนร้อนที่พัดผ่านประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554
ทาให้มีปริมาณน้าระบายท้ายเขื่อนมากกว่า 3,000 ลบ.ม. ต่อวินาที เป็นเวลานานถึง 54 วัน โดยมวลน้าตั้งแต่เดือน
กันยายน 2558 ได้ทาให้ประตูระบายน้าคลองป่าฝ้ายวัดตาหนัก และประตูระบายน้าคลองบ้านพร้าว และแนวคัน
กันน้าริมฝั่งแม่น้าของจังหวัดปทุมธานีหลายจุดเกิดชารุดพังทลาย ทาให้มีน้าล้นเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน ได้รับความเสียหายเป็นจานวนมาก นอกจากนั้นกลางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 มวลน้าจากทางเหนือได้
เข้าท่วมพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ประกอบกับน้าได้ล้นทะลักแนวคันกั้นน้าคลองประปาด้านหลัง สวนนิคม
อุตสาหกรรมทาให้ปริมาณน้าภายในสวนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยระดับน้าที่ท่วมสูงสุด คือ 4.3 เมตร
โดยระยะเวลาน้าท่วมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มากกว่า 1 เดือน นอกจากนั้น ณ ข้อมูลปี พ.ศ. 2554 สวน
อุตสาหกรรมมีจานวนโรงงาน 44 แห่ง มีจานวนแรงงาน 30,000 คน มีมูลค่าการลงทุน 22,000 ล้านบาท ซึ่งสวน
อุตสาหกรรมบางกะดีได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยพิบัติดังกล่าวเต็มพื้นที่
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้มีการฟื้นฟูให้
โรงงานกลั บ มาด าเนิ น การผลิ ต ได้ ช้ า เนื่ อ งจากเครื่ อ งจั ก รเสี ย หายต้ อ งน าเข้ า เครื่ อ งใหม่ จ ากต่ า งประเทศ
นอกจากนั้นมีรายงานว่ามีโรงงานที่ย้ายหรือปิดกิจการทันทีในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีทั้งสิ้น 3 แห่ง การที่โรงงาน
ในพื้นที่สวนอุตสากรรมบางกะดี ประสบปัญหาการหยุดชะงักในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องจากอุทกภัยปี พ.ศ.
2554 มีส่วนทาให้อุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยีและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เช่น
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บริษัทโซนี่ และบริษัทโตชิบา ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง
ต่อตลาดทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้งโรงงานบางแห่งของสวนอุตสาหกรรมได้เป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบโดยตรง (Direct
Supplier) แก่ผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทาให้กิจกรรมการผลิตยานยนต์หยุดชะงักอีกครั้งหลังจาก
เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว Great Earthquake ที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปีเดียวกัน
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รูปภาพ 4.2: ปริมาณน้าไหลผ่านพื้นที่ปี พ.ศ. 2554
และการจัดการเพื่อควบคุมการไหลผ่านของน้าในระยะสั้น

ที่มา: สวนอุตสาหกรรมบางกะดี (2012) แผนการป้องกันน้าท่วมปี พ.ศ. 2555
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รูปภาพ 4.3: ภาพถ่ายก่อนเกิดเหตุการณ์น้าท่วมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี วันที่ 18 ตุลาคม 2554

ที่มา: สวนอุตสาหกรรมบางกะดี (2012) แผนการป้องกันน้าท่วมปี พ.ศ. 2555

รูปภาพ 4.4: ภาพถ่ายมุมสูงทางอากาศ หลังเกิดเหตุการณ์น้าท่วมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี

ที่มา: สวนอุตสาหกรรมบางกะดี (2012) แผนการป้องกันน้าท่วมปี พ.ศ. 2555
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รูปภาพ 4.5: ทิศทางการไหลของน้าผ่านคันกั้นน้าทีพ่ ังทลาย
และกลยุทธ์ในการผันน้าออกจากสวนอุตสาหกรรมบางกะดี

ที่มา: สวนอุตสาหกรรมบางกะดี (2012) แผนการป้องกันน้าท่วมปี พ.ศ. 2555

4.5.2 ระดับความสูงต่าของพื้นที่ บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการนาร่องฯ
จากการหารือร่วมผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทาความเข้าใจลักษณะพื้นที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 4
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 คณะทางานจัดทาโครงการนาร่องการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ ได้
เห็นชอบร่วมกันว่า ควรมีการจัดทาแผนที่ระดับสูงต่า เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่และ
กลยุทธ์เพื่อการบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ กรณีการบริหารจัดการน้าและอุทกภัยต่อไป โดย
ADPC ได้ ป ระสานงานกั บ ส านั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ (GISTDA) ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ใน
คณะทางานของโครงการจัดทาแผนที่เพื่อดูระดับความสูงต่าของพื้นที่เทียบกับค่าระดับน้าทะเลปานกลาง (ม. รทก.
หรือ mean sea level: msl) โดยภาพรวมจะเห็นว่าพื้นที่ นาร่องส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ 4-5 ม. รทก. อย่างไรก็
ตามนอกจากพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้าที่อยู่นอกคันกั้นน้าถนนบางกะดีสายในแล้ว ยังมีพื้นที่ที่มีความเป็นกังวลดังนี้ (1)
พื้นที่ส่วนกลางค่อนมาทางตอนใต้ด้านตะวันตกของถนนติวานนท์ พื้นที่นาร่องมีระดับพื้นที่ต่า 0-2 ม. รทก. (2)
พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ทางด้านทิศใต้ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีระดับพื้นที่ต่า
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0-2 ม. และ (3) พื้นที่บริเวณตอนบนฝั่งตะวันตกของถนนติวานนท์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชน ที่ตั้งโรงเรียน และ
ศูนย์ราชการบางแห่งมีพื้นที่ระดับ 2-4 ม. รทก. และ (4) พื้นที่ตามแนวติดต่อกับคลองบางหลวงเชียงรากมีพื้นที่
ระดับ 2-4 ม. รทก.
รูปภาพ 4.6: แผนที่ระดับความสูงต่าบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการนาร่อง Area BCM บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
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4.6 สถานที่สาคัญ (Critical Facilities) ในพื้นที่
รูปภาพ 4.7: สถานที่สาคัญบริเวณพื้นที่นาร่องโครงการ Area BCM
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นอกจากระดับความสูงต่าของพื้นที่มีความสาคัญต่อการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และกลยุทธ์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจต่อเนื่องในระดับพื้นที่แล้ว คณะทางานฯ ควรมีความรู้ความเข้าใจถึงสถานที่ตั้งของสถานที่สาคัญ
(Critical facilities) ในพื้นที่ เพื่อที่จะมาร่วมกันตัดสินใจและกาหนดว่าสถานที่ใดควรที่จะได้เข้ารับการช่วยเหลือ
และการอพยพก่อนกรณีเ ผชิญเหตุอุทกภัย สถานที่ใดควรที่จะถูกปกป้องในกรณีเกิดเหตุอุทกภัย และสถานที่ใด
เหมาะแก่การจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงให้แก่ชุมชน เป็นที่สังเกตว่าแผนที่ดังกล่ าวได้แสดงสถานที่สาคัญนอกขอบเขต
พื้นที่นาร่องด้วย เนื่องจากสถานที่นั้นมีความสาคัญ และสามารถเป็นพันธมิตรเมื่อเผชิญเหตุอุทกภัยร่วมกัน
4.7 แหล่งน้าสาคัญ
ฝั่งตะวันตกของพื้นที่นาร่องบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ติดกับแม่น้าเจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งน้าผิว
ดินที่สาคัญของพื้นที่และจังหวัดปทุมธานี และมีคลองธรรมชาติและคลองที่สร้างขึ้นที่สาคัญ ได้แก่ คลองรังสิต และ
คลองเชียงราก และคลองประปากรุงเทพฯ สาหรับแหล่งน้าใต้ดินในเขตจังหวัดปทุมธานี มีอยู่สองประเภท คือ
แหล่งน้าใต้ดินให้ปริมาณน้าน้อย น้ามีคุณภาพดีแต่บางพื้นที่เป็นน้ากร่อย มีตะกอนและสนิมเจือปน และแหล่งน้า
ใต้ดินมีปริมาณน้ามาก น้ามีคุณภาพดี พบในพื้นที่อาเภอสามโคก สาหรับพื้นที่นาร่องโครงการฯ พบว่าการขุดเจาะ
แหล่งน้าใต้ดินทาได้ยาก เนื่องจากแหล่งน้าใต้ดินอยู่ค่อนข้างลึกและมีปริมาณน้าน้อย (อ้างอิงจากข้อมูล โครงการ
ชลประทานจังหวัดปทุมธานี พฤษภาคม 2559)
4.8 โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ
4.8.1 การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมโดยส่วนใหญ่ใช้การขนส่งทางบก ถนนส่วนใหญ่มีสภาพใช้การได้ดี ถนนหลักที่ใช้ในการ
คมนาคม คือ ทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติว านนท์) เป็นทางหลวงสายหลักในแนวเหนือและใต้ผ่ านย่าน
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ของจังหวัด เชื่อมโยงกับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยปัจจุบันทางหลวง
หมายเลข 306 ใช้เป็นคันกันน้า ทางฝั่ งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยา และ ทางหลวงหมายเลข 345 (หรือ 3100) เป็น
ทางหลวงสายหลักดานทิศใตที่สาคัญเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอก ทาใหสามารถติดตอกับภาคใตภาคตะวันตก และ
ภาคเหนือ สาหรับเส้นทางคมนาคมที่สาคัญรองลงมาที่ใช้สัญจรภายในพื้นที่ได้แก่ ถนนบางกะดีสายใน (คสล.) ถนน
สายประตูน้าเชียงราก (คสล.) ถนนเลียบคลองประปา (คสล. และเฉพาะรถเล็ก) และถนนบางกุฎีทอง (ลาดยาง)
นอกจากนั้น หลังน้าท่วมใหญ่ปี 2554 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ได้ก่อสร้างถนนจากสวนอุตสาหกรรมฯ
ไปเชื่อมต่อกับถนนเลียบคลองประปาเพื่อใช้เป็นเส้นทางฉุกเฉินหากเกิดภัยพิบัติ แต่มีข้อจากัดที่สาคัญ 2 ประการ
คือ รถที่ได้รับอนุญาตให้วิ่งผ่านเส้นทางนี้ได้จะต้องเป็นรถยนต์ขนาด 4 ล้อ และมีความสูงไม่เกิน 2.50 เมตร และ
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สวนอุตสาหกรรมฯ จะต้องจ่ายค่าเชื่อมต่อถนนเป็นเงินกว่า 97 ล้านบาท พร้อมรับผิดชอบค่าเช่าใช้เส้นทางให้กับ
การประปา
ถึงแม้ว่า ถนนสายบางพูน – รังสิต ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ศึกษาโครงการนาร่อง แต่เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อ
กับถนนติวานนท์ (306) และอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่นาร่อง กรณีเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัย ถนนสายนี้จะเป็น
เส้นทางที่สามารถขนส่งสิ่งของหรือรับความช่วยเหลือจากภายนอกได้ เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่ อมต่อกับทางด่วน
บริเวณฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และเชื่อมโยงไปสู่ภาคเหนือ วงแหวนตะวันออก-ตะวันตก และเข้าสู่กรุงเทพฯ อีกทั้ง
ถนนสายนี้มีขนาดกว้างสามารถรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้
นอกจากถนนในพื้นที่นาร่องจะใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง หลังจากเกิดเหตุน้าท่วมใหญ่ปี พ.ศ. 2554
ถนนสายหลักได้ถูกซ่อมแซมและปรับปรุงให้ใช้เป็นแนวป้องกันน้าให้แก่พื้นที่ ดังนี้
 ทิศเหนือของพื้นที่นาร่อง ถนนประตูน้าเขียงราก มีความสูงหลังจากซ่อมแซมแล้ว + 3.5 ม.รทก.
 ทิศตะวัน ออกของพื้น ที่น าร่ อง ถนนเลี ยบคลองประปา มีความสู งหลั งจากซ่อมแซมแล้ว +2.77 ม.
รทก.
 ทิศตะวันตกของพื้นที่นาร่อง ถนนบางกะดีสายใน มีความสูงหลังจากซ่อมแซมแล้ว +2.5 ม.รทก.
 ทิศใต้ของพื้นที่นาร่อง ถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ มีความสูงหลังจากซ่อมแซมแล้ว +4.00 ม.
รทก. และมี Barrier สูง 0.8 เมตร
 ถนนติวานนท์ ซึ่งเป็นถนนที่อยู่กึ่งกลางของพื้นที่นาร่อง มีความสูงหลังจากซ่อมแซมแล้ว +4.00 ม.
รทก. และมี Barrier สูง 1 เมตร
4.8.2 การสื่อสารและโทรคมนาคม
การติดต่อขอใช้บริการโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ที่สานักบริการโทรศัพท์บางพูน และจากบริษัทเทเลคอม
เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ครอบคลุมพื้นที่โครงการนาร่องและมีเสา
รับ-ส่งสัญญาณ ประกอบด้วย 3 รายหลัก ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) บมจ. โทเทิ่ล
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) นอกจากนั้นตาบลบางกะดีมีสถานีวิทยุชุมชน
จานวน 1 แห่ง คือ สถานีวิทยุชุมชนบางกะดีอาเขต คลื่น FM 98.75 MHZ หมู่ที่ 2 สาหรับเสียงไร้สาย ปัจจุบัน
เทศบาลตาบลบางกะดี ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย 17 ชุมชน สาหรับเทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีหอกระจายข่าวจานวน
1 แห่ง
การประชุมคณะทางานฯ มีความเห็นร่วมกันว่า หากเกิดภัยพิบัติจังหวัดปทุมธานีจะจัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสาร
เพื่อให้หน่วยงานด้านการปกครองของจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเชื่อมต่อคลื่นความถี่สาหรับ
รับฟังข่าวสารจากทางจังหวัด ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะมีวิทยุสื่อสารที่ออกให้โ ดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ตั้งข้อคาถามว่าหากเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน สานักงานป้องกันและ
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บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี จะสามารถให้วิทยุสื่อสารและอนุญาตให้บริษัทเอกชนสามารถเชื่อต่อสัญญาน
เพื่อรับฟังข่าวสารได้หรือไม่
4.8.3 ไฟฟ้า
การให้บริการด้านการไฟฟ้าในพื้นที่ของโครงการ Area BCM ขึ้นอยู่กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2
(บางกะดี) โดยประกอบสถานีย่อย (sub-station) ในพื้นที่ ได้แก่ สถานีย่อยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สถานีย่อยการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และสถานีย่อยสวนอุตสาหกรรมบางกะดี หากเกิดภัยพิบัติไฟฟ้าไม่สามารถใช้การได้ตามปกติจะไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชนและหน่วยงานราชการมากนัก แต่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการผลิตสินค้า
4.8.4 การประปา
การให้บริการด้านการประปาของเทศบาลตาบลบางกะดี และเทศบาลตาบลบ้านใหม่ขึ้นอยู่กั บสานักงาน
ประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต อย่างไรก็ตาม สวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีโรงผลิตน้าประปาด้วยกาลัง
การผลิต 18,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยใช้กับโรงงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี วันละประมาณ 10,000
ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น และสามารถให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนได้ ไ ม่ เ กิ น 500 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น เนื่ อ งจากสวน
อุตสาหกรรมบางกะดีไม่มีรถบรรทุกน้า หากเกิดเหตุฉุกเฉินภาครัฐบาลหรือชุมชมสามารถจัดหารถบรรทุกเพื่อรับ
น้าประปาได้จากโรงผลิต
4.8.5 ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ มีการขนส่ง ก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อลาเลียงใต้ดิน เพื่อส่งไปเป็นเชื้อเพลิงสาหรับใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม กรณีเกิดอุกทกภัยจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบท่อลาเลียงใต้ดินแต่อย่างใด
4.8.6 ระบบการจัดการของเสีย
จากการสารวจการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางกะดี ในปี พ.ศ. 255731 ซึ่ง
เป็ น พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ข องโครงการน าร่ อ ง พบว่ า เทศบาลต าบลบางกะดี มี ค วามสามารถเก็ บ รวบรวมขยะตาม
แหล่งกาเนิดได้ประมาณวันละ 20 ตัน โดยเทศบาลฯ ได้กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ณ สถานที่กาจัดขยะของ
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ภาคเอกชน เขตเทศบาลตาบลบางพลี อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาหรับการดูดฝุ่นเทศบาลตาบล
บางกะดีมีรถกวาดฝุ่นจานวน 1 คัน โดยออกปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกวัน
การจัดการน้าเสียในเขตเทศบาลตาบลบางกะดี หากเป็นโรงงานในเขตสวนอุตสาหกรรมจะทาการบาบัด
น้าเสียก่อนส่งเข้าสู่ระบบบาบัดของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบสวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี อย่างไรก็ตามน้าเสีย น้าทิ้งของชุมชนริมน้า จะปล่อยน้าทิ้งลงสู่คลองระบายน้าต่าง ๆ และแม่น้าเจ้าพระยา
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บทที่ 5 การจัดทา Area BCM: การวิเคราะห์ผลกระทบต่อพื้นที่
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของพื้นที่ ของคณะทางานจัดทาโครงการนาร่องการ
บริหารความต่อเนื่องในระดับพื้นที่ ทาให้คณะทางานฯ มีความชัดเจนของขอบเขตพื้นที่ในการจัดทาโครงการนา
ร่องฯ Area BCM และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรในคณะทางาน เมื่อได้รับทราบถึงข้อมูล
ลักษณะพื้นที่แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ผลกระทบต่อพื้นที่ เพื่อนาไปสู่การหากลยุทธ์บริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจสาหรับการบริหารจัดการน้าและอุทกภัย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในพื้นที่มีศักยภาพ
ในการฟื้นฟูการดาเนินงานในระยะเวลาอันรวดเร็ว แม้จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
โดยการวิเคราะห์ผลกระทบต่อพื้นที่ นอกจากจะต้องเข้าใจลักษณะพื้นที่ทไี่ ด้กล่าวไปในข้างต้นแล้ว เพื่อให้
เข้าใจถึงปัญหาและระบบการจัดการที่อาจเกิดขึ้นกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ การสร้างสถานการณ์จาลองจะช่วยให้
คณะทางานมองเห็นภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจในระดับพื้นที่ได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
5.1 การจาลองสถานการณ์อุทกภัย
การจาลองสถานการณ์ภัยพิบัติ และการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ เป็นไปเพื่อสร้างทิศทาง ดังนี้
1) ศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระดับพื้นที่โดยเฉพาะผลกระทบทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นเมื่อการ
ดาเนินงานหยุดชะงัก
2) วิเคราะห์ถึงสิ่งจาเป็นที่ต้องใช้ในการดาเนินงาน และระบุระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นสภาพการ
ดาเนินงาน
3) เป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดทาแผนเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งฟื้นฟูการดาเนิน
กิจการภายในระยะเวลาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในพื้นที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งถ้าหาก
เกินกาหนดเวลานี้ จะมีความเสี่ยงสูงต่อความล้มเหลวในการฟื้นฟูการดาเนินการนั้นให้กลับมาสู่สภาพ
ปกติ
การจาลองสถานการณ์ภัยพิบัติ ควรคานึงถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งอาจจะ
วิเคราะห์มาจากประสบการณ์ ที่เคยผ่านมา ซึ่งจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางกลยุทธ์ Area BCM ในวัน
จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟคลับ ได้มีการอภิปรายถึงการใช้สถานการณ์ภัยพิบัติ
จาลองตามเหตุการณ์อุท กภัยที่เคยเกิดขึ้นจริง เมื่อปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นมี
ระยะเวลาที่ย าวนานและมีความรุ น แรงที่เพิ่มขึ้นไปตามระยะเวลา ดังนั้น ที่ประชุมเห็ นควรให้ มีการจาลอง
สถานการณ์ตามระดับความรุนแรงของอุทกภัย โดยที่ประชุมจะใช้ระดับความรุนแรงดังกล่าวเป็นตัวกาหนดระยะ
สถานการณ์และการดาเนินการ ณ ระยะ นั้น
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อนึ่ง ที่ประชุมเห็นควรให้ใช้การยกระดับความรุนแรงของอุทกภัยตามรูปแบบสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
แต่เปลี่ยนเกณฑ์การชี้วัด (อัตราการระบายน้า และระดับน้าเจ้าพระยา ณ ประตูระบายน้า (ปตร) สาแล) ในแต่ละ
ระยะ เนื่องจากเกณฑ์การชี้วัดในแต่ละระยะของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีอิงจากขีดความสามารถของสวน
อุตสาหกรรมในการรับมืออุทกภัยเท่านั้น
นอกจากนั้นที่ประชุมเห็ นว่าหากอ้างอิงตามสถานการณ์จาลองจากเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 การเฝ้า
ระวังอัตราการระบายน้า (ปริมาณน้าไหลผ่าน) แม่น้าเจ้าพระยาควรมีการติดตามข้อมูลตั้งแต่ปริมาณน้าท้ายเขื่อน
เจ้ า พระยาที่ สถานี C13 อ าเภอสรรพยา จั ง หวั ด ชั ย นาท และท้ า ยเขื่ อ นพระรามหกที่ ส ถานี S5 อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งมีการเฝ้าระวัง แม่น้าเจ้าพระยาก่อนเข้าสู่ปริมณฑลและ
กรุงเทพมหานครที่สถานี C29A อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ปริมาณน้าไหลผ่านสถานีเฝ้า
ระวังตามเกณฑ์ของกรมชลประทาน
จากการศึกษาข้อมูลกรมชลประทานพบเกณฑ์ระดับน้าเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยในพื้นที่ ลุ่มเจ้าพระยาที่
สถานี C13 S5 และ C29A ดังนี้
ตาราง 5.1: เกณฑ์ระดับน้าเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา
จังหวัด

ชัยนาท

พระนครศรีอยุธยา

สถานีเฝ้าระวัง

C13 อ.สรรพยา
เฝ้าระวังเม่น้า
เจ้าพระยา
S5 อ.เมือง
เฝ้าระวังแม่น้าป่าสัก
C29A อ.บางไทร
เฝ้าระวังแม่น้า
เจ้าพระยา

ระดับปริมาณน้าปกติ
(ลบ.ม./ วินาที)
< 1,800

ระดับปริมาณน้า
วิกฤต (ลบ.ม./
วินาที)
1,800 – 2,840

ระดับน้าท่วม
ปริมาณน้า (ลบ.ม. /
วินาที)
>2,840

< 700

700 – 1,400

>1,400

< 2,500

2,500 – 3,500

>3,500

ที่มา: กรมชลประทาน รายงานประจาปี 2555

นอกจากการชี้วัดปริมาณน้าที่จะไหลผ่านจากทางเหนือลงสู่แม่น้าเจ้าพระยา เพื่อมีการป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยให้ครอบคลุมทุกมิติ ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทางาน Area BCM ให้ความเห็นว่าควรมีเกณฑ์ชี้วัด
เรื่องปริมาณน้าฝน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจทาให้เกิดน้าท่วมได้ ตาราง 5.2 แสดงถึงเกณฑ์ชี้วัดการยกระดับความ
รุนแรงของภัย น้าท่ว มโดยคานึ งถึงปริ มาณน้าไหลผ่านสถานีเฝ้าระวังของกรมชลประทาน ระดับน้าในแม่น้ า
เจ้าพระยา ณ ปตร.สน.คลองบางหลวงเชียงราก และปริมาณน้าฝนในพื้นที่นาร่อง นอกจากนั้นที่ประชุ ม ให้
ข้อสั งเกตว่า นอกจากเกณฑ์ร ะดับ น้ าเพื่ อเฝ้ าระวัง อาจมีการเผยแพร่สื่ อหรือภาพที่ทาให้ ประชาชนในพื้นที่
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สามารถคาดคะเนด้วยตาเปล่าได้ง่าย เพื่อพิจารณาการยกระดับความรุนแรงของอุทกภัย ยกตัวอย่างเช่น ภาพ
รายงานสถานการณ์น้าในแม่น้าเจ้าพระยา ของกรมชลประทาน (รูปภาพ 5.1) ซึ่งบ่งบอกถึงระยะเวลาการไหล
ของน้าจากสถานีเฝ้าระวังจุดหนึ่งไปถึงสถานีเฝ้าระวังอีกจุดหนึ่ง เช่น จากภาพน้าจากสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยา
ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 จะไหลผ่านสถานี C35 อยุธยา ภายใน 24 ชม. ซึ่งสามารถทาให้ประชาชนและ
ภาคเอกชนคาดคะเนถึงระยะเวลาที่น้าไหลผ่านจังหวัดปทุมธานีได้ง่ายยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ผังลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่างเป็นอีกภาพหนึ่งที่ทาให้ประชาชน หรือภาคเอกชนที่ไม่คุ้นเคย
กับระบบการระบายน้าของลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง สามารถทาความเข้าใจเกี่ยวกับการระบายน้าได้โดยง่าย
จากรูปภาพ 5.2 คือ รายงานสถานการณ์ผังลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งทาให้เข้าใจว่าสถานีเฝ้าระวัง C13
เป็นจุดสาคัญที่วัดปริมาณน้าไหลผ่าน เนื่องจากอยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา รวมไปถึง สถานี S5 ซึ่งเป็นสถานีวัด
ปริมาณน้าจากเขื่อนพระรามหกและแม่น้าลพบุรีที่จะมาบรรจบแม่น้าเจ้าพระยาก่อนถึงสถานี C29A ซึ่งอยู่ ณ
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตาราง 5.2 เกณฑ์ชี้วัดการยกระดับความรุนแรงของภัยน้าท่วม
ระดับความรุนแรง

ปกติ
เฝ้าระวัง
เสี่ยง
วิกฤต

อัตราระบายน้า แม่น้า
เจ้าพระยา/ ป่าสัก
(ลบ.ม./ วินาที)
<1,800 (C13)
<700 (S5)
<2,500 (C29A)
>1,800 (C13)
>700 (S5)
>2,500 (C29A)
> 2,300 (C13)
> 1,050 (S5)
> 3,000 (C29A)
>2,840 (C13)
>1,400 (S5)
>3,500 (C29A)

เกณฑ์ชี้วัด
ระดับเจ้าพระยา ณ ปตร.สน.
คลองบางหลวงเชียงราก (ม.
รทก.)
<1.5
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ปริมาณน้าฝนในพื้นที่นา
ร่อง (มิลลิเมตร/ชม.)
<60
ฝนตก 1 วัน

1.5 – 2.5

60-90
ฝนตก 1 วัน

2.5 – 3.0

> 90
ฝนตก 1 วัน

> 3.0

> 90
ฝนตกติดต่อกัน เกิน 1-2 วัน

รูปภาพ 5.1: ภาพรายงานสถานการณ์น้าในแม่น้าเจ้าพระยา

ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง สานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน, http://www.hydro5.com/index_.php?id=100P
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รูปภาพ 5.2: ผังลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่าง

ที่มา: ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้า กรมชลประทาน
http://water.rid.go.th/flood/plan_new/chaophaya/Chao_low.php?cal2=03102016
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5.2 ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัย
เมื่อพิจารณาจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัยตามระดับความรุนแรงของการเกิดอุทกภัย สามารถวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ ดังต่อไปนี้
ตาราง 5.3: ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัยตามระดับความรุนแรง
ระดับความรุนแรง
ปกติ
เฝ้าระวัง

เสี่ยง

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ด้านชุมชน
ด้านอุตสาหกรรม
ไม่ได้รับผลกระทบ
ไม่ได้รับผลกระทบ
ปริมาณน้าจากภาคเหนือและน้าล้นตลิ่ง
ไม่ได้รับผลกระทบ

ไม่ได้รับผลกระทบหากระดับน้าเจ้าพระยาบริเวณคลองบาง
กุฎีทองไม่เกิน 1.5 เมตร

กรณีเกิน 1.5 เมตร ประชาชนโดยเฉพาะหมู่ที่ 1,2, และ 3 ที่
อยู่บริเวณถนนบางกะดีสายใน อาจได้รับความไม่สะดวกในการ
เดินทาง และที่พักอาศัยอาจได้รับความเสียหายบางส่วน
ปริมาณน้าฝนตกในพื้นที่

ไม่ได้รับผลกระทบ
ปริมาณน้าจากภาคเหนือและน้าล้นตลิ่ง

บ้านเรือนโดยเฉพาะหมู่ที่ 1,2, และ 3 ที่อยู่นอกคันกันน้า
ได้รับความเสียหายหนัก ประชาชนต้องอพยพไปอาศัยอยู่ที่อื่น และ
เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง นอกจากนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุจาก
สายไฟฟ้า

ประชาชนสูญเสียรายได้ และอาจตกงานเนื่องจากไม่สามารถ
เดินทางไปปฏิบตั ิงานได้

มีปัญหาด้านการสุขาภิบาล สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
โดยเฉพาะผู้เปราะบางอาจได้รับโรคที่มากับน้าโดยง่าย

มีปัญหาการใช้ไฟฟ้า และน้าประปาบางจุด
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ไม่ได้รับผลกระทบ
ไม่ได้รับผลกระทบ

ปริมาณน้าจากภาคเหนือและน้าล้นตลิ่ง ปริมาณน้าจากภาคเหนือและน้าล้น
 ได้รับผลกระทบทางอ้อม จากคู่ค้าที่ ตลิง่
อยู่ในพื้นที่น้าท่วม

ได้รับผลกระทบเล็กน้อย
 พนักงานบางส่วนไม่สามารถเดินทาง
จากการชารุดอุปกรณ์ เสาไฟฟ้า
มาทางานได้เนื่องจากภาวะน้าท่วม
หรืออื่น ๆ

อาจไม่สามารถบริการจ่าย
ปริมาณน้าฝนตกในพื้นที่
ไฟฟ้าและประปาแก่ภาคประชาชน
 บริเวณพื้นที่แอ่งกะทะมีนาท่
้ วมขัง
ได้อย่างทั่วถึง
เพื่อรอการระบาย

ถนนมีการชารุดเล็กน้อย
 เกิดความล่าช้าในการขนส่งสินค้า
เนื่องจากถูกน้าท่วมขัง
ให้แก่ลูกค้า

ระดับความรุนแรง
ด้านชุมชน

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ด้านอุตสาหกรรม

ปริมาณน้าฝนตกในพื้นที่
 ประชาชนอาจได้รับความไม่สะดวกในการเดินทางเนื่องจาก
น้าท่วมขัง เพื่อรอการระบาย
 ผู้เปราะบางอาจได้รับโรคที่มากับน้าโดยง่ายหากต้องเดินลุย
น้าเป็นเวลานาน
 พาหนะเดินทางของประชาชนอาจได้รับความเสียหาย

วิกฤต

ปริมาณน้าจากภาคเหนือและน้าล้นตลิ่ง

บ้านเรือน ได้รับความเสียหายหนัก ประชาชนต้องอพยพไป
อาศัยอยู่ที่อื่น และเกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง นอกจากนั้น
อาจเกิดอุบัติเหตุจากสายไฟฟ้า

ประชาชนสูญเสียรายได้ และตกงาน

ประชาชนอาจได้รับบาดเจ็บถึงชีวิตจากเหตุน้าท่วมสูง หรือ
โรค หรือสัตว์มีพิษที่มากับน้า

พาหนะเดินทางของประชาชนได้รบั ความเสียหาย

ปัญหาด้านสุขาภิบาลและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ กรณี
ประชาชนไม่อพยพออกนอกพื้นที่

ประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในทรัพย์สิน
รวมทั้งที่อยู่อาศัย

เกิดปัญหาความเครียด กังวล ทาให้สุขภาพเสีย

ไม่สามารถใช้สาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า) ได้ และได้รับ
ความไม่สะดวกในการหาเครื่องอุปโภคบริโภค
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบการกาจัดของเสีย
อาจมีปัญหากรณีถูกน้าท่วมขัง

ปริมาณน้าฝนตกในพื้นที่
 อาจมีไฟฟ้าดับในบริเวณใด
บริเวณหนึ่งชั่วคราว
 ถนนมีการชารุดเล็กน้อย
เนื่องจากถูกน้าท่วมขัง
 ระบบการกาจัดของเสียอาจมี
ปัญหากรณีถูกน้าท่วมขัง
ปริมาณน้าจากภาคเหนือและน้าล้นตลิ่ง ปริมาณน้าจากภาคเหนือและน้าล้น
 มีปัญหาเรื่องการดาเนินธุรกิจอย่าง
ตลิ่ง
ต่อเนื่องแก่ลูกค้า
 อุปกรณ์ เครื่องจักร ได้รับความ
 พื้นที่บางส่วนของโรงงานอาจถูกน้า
เสียหาย
ท่วม
 พื้นทีท
่ ี่สาคัญต่อการควบคุมการ
 ได้รับความไม่สะดวกในการใช้
จ่ายกระแสไฟฟ้า หรือการผลิต
สาธารณูปโภคต่าง ๆ
น้า จนต้องหยุดดาเนินการผลิต
 พนักงานบางส่วนไม่สามารถเดินทาง
ส่งผลให้ไม่สามารถให้บริการแก่
มาทางานได้เนื่องจากภาวะน้าท่วม
ประชาชน เอกชน และ
 การขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความ
อุตสาหกรรมได้ตามเป้าหมาย
ยากลาบาก หรือไม่สามารถทาการ
ที่ตั้งไว้
ขนส่งได้
 ถนนถูกกัดเซาะ ได้รับความ
 เครื่องจักรที่ไม่สามารถยกขึ้นหรือ
เสียหายอย่างหนัก
เคลื่อนที่ได้อาจถูกน้าท่วมขัง ได้รบั
 สถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอย
ความเสียหาย ต้องหยุดการผลิต
รวมถึงการกาจัดของเสียไม่
ปริมาณน้าฝนตกในพื้นที่
สามารถใช้บริการได้

ระดับความรุนแรง

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ด้านชุมชน
ด้านอุตสาหกรรม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 บริเวณพื้นที่แอ่งกะทะมีนาท่
้ วมขัง
ปริมาณน้าฝนตกในพื้นที่
เพื่อรอการระบาย
ปริมาณน้าฝนตกในพื้นที่

พื้นที่อาศัยบางส่วน โดยเฉพาะตั้งอยู่ในพื้นที่แอ่งกะทะ ได้รับ  อาจเกิดน้าท่วมสูงโดยฉับพลันหาก  บริเวณพื้นที่แอ่งกะทะมีนาท่
้ วม
ความเสียหายจากน้าท่วม
สถานีสูบน้าไม่ทางาน ทาให้การผลิต
ขังเพือ่ รอการระบาย

ประชาชนอาจได้รับความไม่สะดวกในการเดินทางเนื่องจาก
และการขนส่งหยุดชะงัก
 อาจเกิดน้าท่วมสูงโดยฉับพลัน
น้าท่วมขัง เพื่อรอการระบาย
 เกิดความล่าช้าในการขนส่งสินค้า
หากสถานีสูบน้าไม่ทางาน ทาให้

ผู้เปราะบางอาจได้รับโรคที่มากับน้าโดยง่ายหากต้องเดินลุย
ให้แก่ลูกค้า
ระบบขนส่ง และสาธารณภูปโภค
น้าเป็นเวลานาน
 อาจมีปัญหาในการใช้ไฟฟ้า และ
มีปัญหา

พาหนะเดินทางของประชาชนอาจได้รับความเสียหาย
น้าประปาบางจุด
 เกิดไฟฟ้าดับในบริเวณใดบริเวณ

เกิดปัญหาความเครียด กังวล ทาให้สุขภาพเสีย
หนึ่งเป็นเวลานาน

มีปัญหาการใช้ไฟฟ้า และน้าประปาบางจุด

อาจเกิดน้าท่วมสูงโดยฉับพลันหากสถานีสูบน้าไม่ทางาน ทา
ให้บ้านเรือนอาศัยได้รบั ความเดือนร้อน
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5.3 ทรัพยากรที่จาเป็นต่อการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่
5.3.1 แผนผังการวิเคราะห์ทรัพยากร
เพื่อให้ทราบถึง ความสัมพันธ์ระหว่างภัยพิบัติ ทรัพยากรที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ คณะทางานสามารถสร้างแผนผังการวิเคราะห์ได้ ดังตัวอย่าง
รูปภาพ 5.3: ตัวอย่างแผนผังการวิเคราะห์ทรัพยากร

ที่มา: คู่มือการวางแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ ฉบับภาษาไทย (2558) JICA แปลโดย ADPC

ทรัพยากร (Resources) คือ องค์ประกอบทั้งหมดที่องค์กรต้องใช้เพื่อให้การดาเนินการดาเนินต่อไปได้
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ยกตัวอย่างเช่น บุคลากร ทักษะความรู้ เทคโนโลยี อาคารสถานที่ วัตถุดิบ ข้อมูล และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่จาเป็นต่อชีวิต ประจาวันและความต่อเนื่องทางอุตสาหกรรม เช่น พลังงาน ประปา
การสื่อสาร การขนส่ง ระบบกาจัดของเสีย และอื่น ๆ โดยโครงสร้างพื้นฐานส่วนมากถูกกาหนดให้เป็น ทรัพยากร
ภายนอก (External Resources)
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางกลยุทธ์ Area BCM ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่
ประชุมได้อภิปรายถึง ทรัพยากร สิ่งจาเป็น หรือโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ เพื่อเอื้ออานวยการดาเนินธุรกิจอย่าง
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ต่อเนื่องในระดับพื้นที่ ได้แก่ เขตอุตสาหกรรม บริษัทผู้เช่าในสวนอุตสาหกรรม พนักงาน เขตเมืองชุมชน ผู้อาศัยใน
พื้นที่ แม่น้า ถนน ทางรถไฟ (ไม่สาคัญในพื้นที่) รถสินค้าและเรือเมื่อเกิดเหตุน้าท่วม รถโดยสาร ท่าเรือ (ไม่มีใน
พื้นที่) สนามบิน (ไม่มีในพื้นที่) ไฟฟ้า ประปา ประปาเพื่อการอุตสาหกรรม ก๊าซธรรมชาติเพื่อการอุต สาหกรรม
โทรศัพท์ อินเตอร์เนต อาคารสาธารณะ และเครื่องช่วยป้องกันภัยพิบัติ (เช่น คันดิน ประตูน้า) ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้
อภิปรายถึง ระยะเวลาที่ต้องการฟื้นฟูทรัพยากรเหล่านี้ในที่ประชุมด้วย
5.3.2 การระบุปัญหาคอขวด (Bottlenecks) ของพื้นที่ (ความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การหยุดชะงักของทรัพยากร) และความสามารถในการฟื้นฟูภัยพิบัติ
ทรัพยากร หรือโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสาคัญมากต่อการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ กรณีเกิด
ความเสี ยหาย สิ่งเหล่านี้ อาจจะกลายเป็ นปั ญหาคอขวด (Bottle necks) หรือปัจจั ยที่ส าคัญที่หากขาดไปจะส่ งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อพื้นที่ หรือทาให้กระบวนการทั้งหมดไม่สามารถดาเนินงานต่อไปได้ เป็นเหตุให้การฟื้นฟูสิ่งต่าง ๆ
ล่าช้า ซึ่งส่วนมากปัญหาคอขวดนี้ มาจากความเสียหายด้านโครงสร้างของโครงสร้างพื้นฐาน หรือความเสียหายด้านการ
ใช้งานของโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ด้านการคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคเพื่อการยังชีพ
คณะทางานจัดทาโครงการนาร่องการบริหารความต่อเนื่องในระดับพื้นที่ บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ได้
ใช้แผนที่ระดับสูงต่า ภาพถ่ายดาวเทียม และแผนที่ตั้งสถานที่สาคัญบริ เวณพื้นที่ นาร่อง เพื่อทาการวิเคราะห์ และ
อภิปรายปัญหาคอขวดที่อาจจะเกิดขึ้น และความสามารถในการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ รวมทั้งระยะเวลายอมรับการ
ขาดแคลนทรัพยากร โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
ตาราง 5.4: การระบุปัญหาคอขวดในพื้นที่
กรณีเกิดอุทกภัยอยู่ในระดับ เสี่ยงถึงวิกฤต
ทรัพยากร
ลักษณะความ
ผลกระทบต่อพื้นที่
เสียหาย

น้าประปา

มีการปนเปื้อน

ไฟฟ้า

ปริมาณน้ามาก
จาเป็นต้องตัดไฟ
บางส่วน
โดยเฉพาะส่วน

ความสามารถใน ระยะเวลาที่
ความจาเป็นที่
การฟื้นฟูหลัง ยอมรับ การขาด ต้องมีมาตรการ
เกิดเหตุภัยพิบัติ สิ่งทีจ่ าเป็นนี้
เพื่อรองรับ
ในปัจจุบัน
(ภาวะหยุดชะงัก)
เพิ่มเติม
ไม่สามารถมีน้าดิบใช้ใน
ปานกลาง
ไม่เกิน 1 วัน
จาเป็น
กระบวนการผลิตและ
การบริโภค
ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
ปานกลาง
ไม่เกิน 1 วัน
จาเป็น
หรือมีไม่เพียงพอ
สาหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม
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กรณีเกิดอุทกภัยอยู่ในระดับ เสี่ยงถึงวิกฤต
ทรัพยากร
ลักษณะความ
ผลกระทบต่อพื้นที่
เสียหาย

ถนนสายติวานนท์
(306)

ของครัวเรือน เพื่อ
ความปลอดภัยใน
พื้นที่
น้าท่วมขังเกิน 50
ซม.

ถนนเลียบคลอง
ประปา

ถนนพัง เนื่องจาก
แรงดันของ
ปริมาณน้า

ถนนบางกะดี
สายใน

ถนนที่ใช้เป็นคัน
กันน้าถูกน้าท่วม
ขังเกิน 2 เมตร
ถนนที่ใช้เป็นคัน
กันน้าถูกน้าท่วม
ขังเกิน 2 เมตร
**ไม่มีความ
เสียหาย แต่ประตู
ระบายน้าอยูล่ ึก
เข้าไปในพื้นที่เพื่อ
เอื้อประโยช์ให้เรือ
ทรายใช้ในการ
พาณิชย์

ถนนสายประตูน้า
เชียงราก
ประตูระบายน้า
ชั่วคราว สถานี
รังสิต

ความสามารถใน ระยะเวลาที่
ความจาเป็นที่
การฟื้นฟูหลัง ยอมรับ การขาด ต้องมีมาตรการ
เกิดเหตุภัยพิบัติ สิ่งทีจ่ าเป็นนี้
เพื่อรองรับ
ในปัจจุบัน
(ภาวะหยุดชะงัก)
เพิ่มเติม
ไม่เกิน 3 วัน
สาหรับครัวเรือน
(กรณีน้าลด)
ทาให้มีการสัญจรในเชิง
สูง
ไม่เกิน 1 วัน
จาเป็น
บุคคลและเชิงพาณิชย์
ยากลาบากเนื่องจาก
เป็นถนนหลัก
ประชาชนที่อยู่อาศัย
ด้านฝั่งตะวันตกของ
ถนนอาจได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาน้า
ท่วมขัง
ไม่สามารถใช้เส้นทาง
ไม่เกิน 1 วัน
จาเป็น
สารอง สาหรับ
โลจิสติกส์ของสวน
อุตสาหกรรม
ประชาชนที่อยู่นอกคัน
สูง
ไม่เกิน 1 วัน
จาเป็น
กั้นน้าได้รับความ
เดือดร้อน
น้ามีโอกาสเข้าสู่พื้นที่
สูง
ไม่เกิน 1 วัน
จาเป็น
ด้านในของสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี
ประชาชนที่อยู่บริเวณ
ต่า
ริมแม่น้าด้านนอกประตู
ระบายน้าได้รับความ
เดือดร้อน และมีโอกาส
เกิดน้าท่วมตั้งแต่อยู่ใน
ระดับเฝ้าระวังถึงเสี่ยง
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กรณีเกิดอุทกภัยอยู่ในระดับ เสี่ยงถึงวิกฤต
ทรัพยากร
ลักษณะความ
ผลกระทบต่อพื้นที่
เสียหาย

ศูนย์พักพิง

เสบียงอาหาร

ถนนเลียบคลอง
ประยูรศักดิ์

โทรศัพท์เคลื่อนที่
และการเชื่อมต่อ
สัญญาณ
อินเตอร์เนต

โรงเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้
เป็นศูนย์พักพิงผู้
อาศัยนอกคันกั้น
น้า ถนนบางกะดี
สายใน น้าท่วมขัง
เกิน 1 เมตร
ขาดแคลน
เนื่องจาก เกิด
ความลาบากใน
การจัดส่งและมี
ราคาสูง
** ไม่มคี วาม
เสียหาย แต่ถนนนี้
ใช้เป็นคันกันน้า
ที่มาจากตอนบน
ไปสู่กรุงเทพฯ ทา
ให้การระบายน้า
จากพื้นที่อาจ
เป็นไปด้วยความ
ยากลาบาก
การรับส่ง
สัญญาณจากเสามี
ปัญหา

ชุมชนบริเวณโรงเรียน
และผู้อาศัยนอกคันกั้น
น้าไม่มีที่อยู่อาศัย
ในช่วงน้าท่วม

ความสามารถใน ระยะเวลาที่
ความจาเป็นที่
การฟื้นฟูหลัง ยอมรับ การขาด ต้องมีมาตรการ
เกิดเหตุภัยพิบัติ สิ่งทีจ่ าเป็นนี้
เพื่อรองรับ
ในปัจจุบัน
(ภาวะหยุดชะงัก)
เพิ่มเติม
ต่า
ไม่เกิน 1 วัน
จาเป็น
หลังจากเริม่ เปิด
ศูนย์พักพิง

ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ขาด
แคลนเครื่องบริโภค

สูง

ไม่เกิน 1 วัน

ไม่จาเป็น

การระบายน้าออกจาก
พื้นที่อาจเป็นไปได้ช้า ผู้
อยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณ
ใกล้เคียงได้รับความ
เดือดร้อน

ปานกลาง

-

-

มีการติดต่อส่วนบุคคล
และเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
ติดต่อภาครัฐเพื่อขอ
ความช่วยเหลือได้
ยากลาบากยิ่งขึ้น

ปานกลาง

ไม่เกิน 6 ชม.

จาเป็น
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บทที่ 6 การจัดทา Area BCM: ศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในปัจจุบัน
การประเมิน และทบทวนศักยภาพ (Capacity Assessment) ของพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการวางแผนเพื่อปรับปรุงมาตรการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สาหรับพื้นที่โครงการนาร่องการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสาคัญในพื้นที่และ
เป็นคณะทางานโครงการนาร่องฯ อาทิ สานัก งานจังหวัดปทุมธานี เทศบาลตาบลบางกะดี เทศบาลตาบลบ้านใหม่
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี บริษัทเอกชน และชุมชนบริเวณโดยรอบได้ตระหนักถึงความสาคัญถึงการรับรู้ศักยภาพของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ทั้งนี้ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทางานโครงการนาร่องฯ ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟคลับ ที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายถึงศักยภาพหรือความสามารถในการป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยในปัจจุบัน ประกอบกับ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน และภาครัฐทั้งระดับจังหวัดและ
ระดับท้องถิ่น เพื่อจัดการประชุมหารือเกี่ยวกับศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลบางกะดี ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีจุดประสงค์ (1) เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ตรงกั น เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพของภาครั ฐ และสวนอุ ต สาหกรรม (แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น น้ าท่ ว มประจ าปี ข องสวน
อุตสาหกรรม) ในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยปัจจุบัน ณ พื้นที่บริเวณสวนอุตสหากรรมบางกะดี และ (2) เพื่อสร้าง
ความมั่นใจแก่นักลงทุนหรือบริษัทเอกชนในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งการประชุมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นั้น สามารถสรุปความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในปัจจุบัน จาแนกได้เป็นดังนี้
6.1

ความสามารถของภาครัฐ

จากเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุงมาตรการทางโครงสร้างและมาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง32 เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยซึ่งสามารถ
แยกได้ดังนี้

32

โดยทั่วไป มาตรการเพื่อป้องกัน บรรเทา ตอบสนอง และฟื้นฟูกรณีเกิดเหตุอุทกภัย สามารถแยกได้เป็นสองประเภทคือมาตรการโครงสร้าง และมาตรการ
ที่ไม่ใช่โครงสร้าง (Structural and Non-Structural Measures) มาตรการทางโครงสร้าง คือ สิ่งก่อสร้างทางกายภาพใด ๆ ที่ลดหรือ ป้องกันผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากภัย หรือการใช้วิธีการทางวิศวกรรมในการสร้างระบบ หรือโครงสร้างที่ทนต่อภัยหรือมีศักยภาพในการรับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับจากภัย ใน
ขณะเดียวกัน มาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง คือ มาตรการใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างทางกายภาพ และใช้ความรู้ การฝึกฝน หรือความเข้าใจร่วมกันในการ
ลดความเสี่ยงและผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้นโยบายและกฎหมาย การสร้างความตระหนักการอบรม และการให้การศึกษา
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ตาราง 6.1: มาตรการการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหลังจาก
เกิดเหตุอุทกภัยปี พ.ศ. 2554








มาตรการทางโครงสร้าง
ปรับปรุงแนวคันถนนและคันกั้นน้า ได้แก่ ถนนบางกะดี
สายใน (+2.5 ม.รทก.) ถนนสายประตูน้าเชียงราก (+3.5
ม.รทก.) ถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (+4.0 ม.รทก.)
ติดตั้งเครื่องสูบน้าเพิ่มเติมที่ประตูระบายน้าและสถานีสูบ
น้า
การซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องสูบน้าและประตูระบายน้า
ให้พร้อมใช้งาน
การดาเนินการจัดเก็บผักตบชวา
การลอกท่อและรางระบายน้าเพื่อรองรับน้า
การจัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อรองรับการอพยพ









มาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ราชการ บริ ษั ท เอกชน และชุ ม ชน ร่ ว มกั บ สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ในการสื่อสารข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์อุทกภัย
การจัดทาแผนบริหารจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานต่างๆ
และการฝึ ก ซ้ อ มแผนทบทวนเป็ น ประจ าเพื่ อ ให้ แ ผนมี
ความเป็นปัจจุบัน
การประสานงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสูบ
น้าเพื่อระบายไปยังพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
การรายงานข้ อ มู ล สถานการณ์ น้ าและการแจ้ ง เตื อ น
(ข้อมูลรวมได้มาจาก กรมอุตุ-อุทกวิทยา)
การเตรียมความพร้อมด้านเส้นทางอพยพและจุดอพยพ

จังหวัดปทุมธานีมีมาตรการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยภายใต้ภารกิจ “ยุทธการคืน
ความสุขให้คนปทุม”
เพื่อดูแลป้องกันมิให้เกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการมาตรการป้องกัน ดังนี้ (1) ดูแล
ซ่อมแซม ประตูระบายน้าและสถานีสูบน้า ซึ่งพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดีนั้น จังหวัดได้ร่วมมือกับโครงการ
ชลประทานจังหวัดปทุมธานี ดูแลตรวจสอบประตูน้าและสถานีสูบน้าที่ มีผลต่อพื้นที่ ได้แก่ ประตูระบายน้าสถานี
(ปตร.สน.) เชียงรากน้อย ปตร.สน.เชียงรากใหญ่ ปตร.สน.บ้านกระแซง ปตร.สน.บ้านพร้าว ปตร.สน.บางหลวงเชียง
ราก ปตร.สน.จุฬาลงกรณ์ และ ปตร.สน.ชั่วคราวปากคลองรังสิต (2) การดาเนินการจัดเก็บผักตบชวาตามลาคลอง
ทั้งหมดในจังหวัดปทุมธานี ซึ่ง มีคลองกว่า 200 ถึง 300 คลอง และ (3) การลอกท่อและรางระบายน้าเพื่อรองรั บ
ปริมาณน้าไหลผ่านและปริมาณน้าฝนในพื้นที่ นอกจากกรมทางหลวงชนบทแล้ว จังหวัดยังได้รับความร่วมมือจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในการขุดลอกท่อและรางระบายน้าในพื้นที่ เพื่อให้มั่นใจว่าภาครัฐมีการบริหาร
จัดการที่ดี และเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นดังเช่น ปี พ.ศ. 2554
เทศบาลตาบลบางกะดี เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นผู้นาท้องถิ่นหลักในพื้นที่นาร่องการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุกิจในระดับพื้นที่ เทศบาลตาบลบางกะดีได้มีการกาหนดพื้นที่เสี่ยงภัยจากปัญหาอุทุกภัย ซึ่งเป็นลักษณะที่ลุ่มแอ่ง
กระทะ และที่ลุ่มริมแม่น้า โดยพื้นที่ดังกล่าวมักถูกน้าท่วมขัง เป็นประจาทุกปี ปัจจุบันเทศบาลตาบลบางกะดีมีการ
กาหนดสถานที่ เพื่อรองรับการอพยพจานวน 5 แห่ง ได้แก่ วัดบางกระดี โรงเรียนวัดบางกุฏีทอง วัดบางกุฎีทอง
โรงเรียนเทศบาลตาบลบางกะดี เทศบาลตาบลบางกะดี เพื่อให้การบรรเทาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นไปได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลบางกะดีได้มีการจัดเตรียมกาลังคน ยานพาหนะ เรือท้องแบน และได้จัดหาพื้นที่รองรับ
น้าตามแนวพระราชดาริ (แก้มลิง) การขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะ รวมทั้งกาจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้า และตรวจสอบ
ข้อมูลปริมาณน้าฝน และได้ปรับปรุง ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องสูบน้าเพิ่ม เติมเพื่อให้พร้อมใช้การได้ทัน ท่วงที โดย
เครื่องสูบน้า (ตามแผนประจาปีของเทศบาลตาบลบางกะดีประจาปี พ.ศ. 2559) ได้ถูกติดตั้งตามแนวเขตพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัย หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 3 โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยริมแม่น้าเจ้าพระยา เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร ดังรายละเอียดใน
ตาราง 6.2
ตาราง 6.2: สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้าของเทศบาลตาบลบางกะดีประจาปี 2559
สถานที่ติดตั้ง
บริเวณประตูกั้นน้า คลองวัดสังลาน หมู่ 3
บริเวณประตูกั้นน้า สามแยกวัดบางกุฎีทอง หมู่ 2
บริเวณเขื่อนกั้นน้า คลองศาลาแดง หมู่ 1
บริเวณอนามัยบ้านเกริน หมู่ 1
บริเวณประตูกั้นน้าคลองตานก หมู่ 3
บริเวณประตูกั้นน้าคลองบางงิ้ว หมู่ 5

จานวนเครื่องสูบน้า
1
2
1
2
1
12

ขนาดเครื่องสูบน้า
12”
12”
8”
6”
9”
2”

ที่มา: แผนที่ตาบลบางกะดีแสดงแนวเขตพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยประจาปี 2559

นอกจากนั้ น โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็น หน่ว ยงานที่ ดูแลพื้น ที่ช ลประทานบริเวณสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ได้ดาเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า (ฤดูฝน) ของกรมชลประทาน
โดยแบ่งเป็นมาตรการทางโครงสร้าง และมาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง ตามตาราง 6.3 ดังนี้
ตาราง 6.3: แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า ของโครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี
มาตรการทางโครงสร้าง
มาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง
 แผนงานขุดลอก และการกาจัดผักตบชวาเพื่อสามารถเพิ่ม  การคาดการณ์และติดตามจากสภาวะทางอุตุ-อุทกวิยา
ความจุ ใ นการรั บ น้ าในคลองชลประทาน เพื่ อ เพิ่ ม  ใช้ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้าและเตือนภัย
ประสิทธิภาพการรับน้ากรณีภัยแล้ง และการรอระบายน้า  ควบคุมปริมาณน้าได้ตามพยากรณ์ เชื่อมโยงข้อมูล และ
กรณีอุทกภัย
วิเคราะห์แนวโน้มแสดงสถานการณ์โดยการวิ เคราะห์แนว
 งานซ่ อ มแซม บ ารุ ง และรั ก ษา อาคารชลประทาน
จากคณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม
ประตูน้า สถานีสูบน้า เพื่อควบคุมการส่งน้า ระบายน้า
สถานการณ์น้า
และสูบน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงคันปิด
ล้อมริมแม่น้าเจ้าพระยา
 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานต่าง ๆ
ได้แก่ คันกั้นน้าประตูระบายน้า และประตูน้าและสถานี
สูบน้า
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6.2

ความสามารถของภาคเอกชน

จากพื้นที่โครงการนาร่องฯ สวนอุตสาหกรรมบางกะดีได้เป็นผู้นาภาคเอกชน และเป็นผู้ประสานงานภาครัฐ
ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และบริษัทเอกชน เพื่อทาความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ที่อาจเกิดขึ้นที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่นาร่อง บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
6.2.1 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
จากเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงมาตรการทางโครงสร้างและมาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยซึ่งสามารถแยกได้
ดังนี้
ตาราง 6.4: มาตรการการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
หลังจากเกิดเหตุอุทกภัยปี พ.ศ. 2554
มาตรการทางโครงสร้าง
 สร้างเขื่อนคอนกรีตขนาดความสูง +5.00 MSL ล้อมรอบ
บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เป็นระยะทาง 8.762
กิ โ ลเมตร โดยเป็ น ผนั งคอนกรี ต คู่ ซึ่ งรถสามารถวิ่ งบน
เขื่ อ นได้ เ ป็ น ระยะทาง 7.227 กิ โ ลเมตร และเป็ น ผนั ง
คอนกรีตเดี่ยวเป็นระยะทาง 1.535 กิโลเมตร โดยเขื่อน
ป้องกันน้าท่วมได้ถูกออกแบบโดยใช้คาบความถี่ของฝน
70 ปีเป็นเกณฑ์
 ติดตั้งเครื่องสูบน้าที่มีกาลังสูบสูง 1 ลบ.ม./วินาที จานวน
5 เครื่อง ซึ่งจะมีความสามารถสูบน้าออกจากโครงการได้
5 ลบ.ม./วินาที หรือ 432,000 ลบ.ม./วัน พร้อมเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลสารองกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับ
นอกจากนั้นได้ยกระดับความสูงอาคารควบคุมหรือสถานี
สู บ น้ าของโครงการจากเดิ ม อยู่ ที่ +4.00 ม.รทก. เป็ น
+5.00 ม.รทก.
 พื้ น ที่ ส วนอุ ต สาหกรรมได้ อ อกแบบให้ มี ร ะบบระบาย
น้าฝนเป็นระบบรางเปิด ซึ่งแยกต่างหากจากระบบระบาย
น้าเสียจากโรงงานซึ่งเป็นระบบปิดอย่างชัดเจน น้าจะไหล
ไปรวมยั ง บ่ อ เก็ บ น้ าหรื อ พื้ น ที่ พั ก น้ า (แก้ ม ลิ ง ) ของ
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มาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ราชการ บริ ษั ท เอกชน และชุ ม ชน ร่ ว มกั บ สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ในการสื่อสารข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์อุทกภัย
การจัดตั้งคณะกรรมการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เพื่อ
การบริหารและจัดการน้า
การจัดทาแผนบริหารจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานต่างๆ
และการฝึ ก ซ้ อ มแผนทบทวนเป็ น ประจ าเพื่ อ ให้ แ ผนมี
ความเป็นปัจจุบัน
การจัดทาแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ใน
ระดับองค์กร
การซื้อประกันภัย
การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละ
ยานพาหนะ ที่จาเป็นแก่การปฏิบัติงาน เช่น วิทยุสื่อ สาร
เครื่องปั่นไฟ อุปกรณ์ดับเพลิง เสื้อชูชีพ รถยนต์ เรือ และ
จัดเตรียมอาหารและน้าดื่ม พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐม
พยาบาล และวัสดุสาหรับการซ่อมแซมป้องกันน้าท่วม
เช่น ทราย หินคลุก และกระสอบทราย

มาตรการทางโครงสร้าง
มาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง
โครงการซึ่งมีปริมาตรความจุที่ 73,500 ลบ.ม. เพื่อทา  การเตรียมความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสาร ช่องทางการ
การสูบออกจากโครงการต่อไป
สื่ อ สาร และเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ วิ ท ยุ
สื่อสาร รถขยายเสียง และอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศอื่น
รวมทั้งกาหนดเครือข่ายการสื่อสารกรณีฉุกเฉินแก่บริษัท
ที่อยู่ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
 การรายงานข้อมูลสถานการณ์น้าและการแจ้งเตือน โดย
การติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้า แบ่งเป็น (1)
การติดตามข้อมูลพยากรณ์ระดับน้าทะเลหนุน จากกรม
อุทกศาสตร์ (2) การติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศจาก
กรมอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน และ
(3) การติดตามข้อมูลสถานการณ์น้าจากกรมชลประทาน
ที่ 3 สถานี ห ลั ก ได้ แ ก่ C13 (น้ าระบายจากเขื่ อ น
เจ้ า พระยา) S5 (น้ าระบายจากเขื่ อ นพระรามหกและ
แม่น้าลพบุรี) และ C29A (ปริมาณน้ารวมที่ระบายจาก
สถานี C13 และ S5)
 การเตรียมความพร้อมด้านเส้นทางอพยพและจุดอพยพ

นอกเหนือจากการเตรียมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วนั้น สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
ยังคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมกรณีดาเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย อาทิเช่น การ
คานึงถึงการมีโอกาสรั่วไหลของน้ามันหล่อลื่น หรือน้ามันเชื้อเพลิง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จึงมีมาตรการบารุงรักษาและตรวจเช็คเครื่องสูบน้าเป็นประจา ซึ่งเครื่องสูบน้า
จะใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก โดยจะใช้น้ามันเชื้อเพลิงในกรณีสารองเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากเกิดน้ามัน
รั่วไหลสวนอุตสาหกรรมจะมีมาตรการแก้ไขด้วยการจัดเตรียมวัสดุซึมซับน้ามันก่อนการสูบ น้าออกนอกบริเวณสวน
อุตสาหกรรม นอกจากนั้น กรณีน้าท่วมเป็นเวลานานดังเช่นเหตุการณ์ปี พ.ศ. 2554 สวนอุตสาหกรรมจะทาการตรวจ
วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพน้าก่อนการสูบออกสู่ภายนอก และรณรงค์ให้บริษัทที่อยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม
เคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัตถุอันตราย รวมทั้งการจัดการพื้นที่อย่างถูกวิธีสอดคล้องตามกฎหมายกาหนด
6.2.2 บริษัทเอกชนอื่น
ถึงแม้จะมีแต่บริษัทเอกชนภายในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเท่านั้นที่เป็นผู้ร่วมคณะทางานโครงการนาร่อง
การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจในระดับพื้นที่ แต่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจในระดับพื้นที่ ได้มีบริษัท อื่นที่ตั้งอยู่นอกสวนอุตสาหกรรมได้มาเข้าร่วมอภิปรายด้วย เช่น บริษัท บางกอก
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กอล์ฟสปารีสอร์ท จากัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางทาธุรกิจโรงแรมและสนามกอล์ฟในพื้นที่ และบริษัท อายิโนะโมะ
โต๊ะ (ประเทศไทย) จากัด เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มการบริหารความต่อเนื่องในระดับพื้นที่ด้วย โดยหลัง จากประสบ
เหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทเอกชนทั้งในและนอกสวนอุตสาหกรรมบางกะดีได้ดาเนินการจัดทา
มาตรการการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยร่วมกัน ดังต่อไปนี้
ตาราง 6.5: มาตรการการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของบริษัทเอกชนในพื้นที่หลังจากเกิดเหตุอุทกภัยปี พ.ศ. 2554
มาตรการทางโครงสร้าง
มาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง
 การติดตั้งเครื่องสูบน้าเพิ่มเติม
 การจัดทาแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ใน
 การซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องสูบน้าและประตูระบายน้า
ระดับองค์กร
ให้พร้อมใช้งาน
 การย้ า ยสายการผลิ ต สิ น ค้ า และเครื่ อ งจั ก รส าคั ญ ขึ้ น
 การปรับปรุงถนนในพื้นที่บริษัทให้สูงขึ้น
บริเวณชัน้ 2 ของโรงงาน
 การย้ายอุปกรณ์และแผงควบคุมไฟฟ้าขึ้นที่สูง และปรับ
ผัง (layout) สายการผลิตใหม่
 การตรวจสอบโครงสร้างอาคารประจาปี
 การซื้อประกันภัย

จากการอภิปรายร่วมของภาคเอกชนต่อการจัดทาแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่นั้น
ภาคเอกชนได้ชี้แจงว่าปัจจัยที่ทาให้ศักยภาพหรือความสามารถของภาคเอกชนต่ อการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ลดลงในเหตุการณ์น้ าท่ว มปี พ.ศ. 2554 เกิด จากสาเหตุห ลั ก คือ ข้อมูล ที่เท็จจริงจากหน่ว ยงานภาครัฐ เกี่ยวกับ
สถานการณ์น้า โดยภาคเอกชนได้รับรู้ข่าวสารจากช่องทางสื่อโทรทัศน์เป็นหลักเท่านั้น ทาให้ได้ข้อมูลคลาดเคลื่อนและ
ล่าช้า อย่างไรก็ดีบริษัทที่อยู่ภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดีได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้าได้ทันท่วงทีจาก
สวนอุตสาหกรรม
นอกจากนั้น จากเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทาให้บริษัทเอกชนโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทาแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับองค์กร
มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ทรานสตรอน (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่งได้ร่วมเป็นหนึ่งในคณะทางานโครงการนาร่องฯ
และเป็นบริษัทที่จัดได้ว่าเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง 33 นั้น ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสนใจและสนับสนุนให้พนักงาน
จัดทาแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจทาให้กระบวนการทางานของบริษัทหยุดชะงัก ประกอบกับพื้นที่บริเวณ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดีได้รับเลือกจัดทาโครงการนาร่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ ทาให้
ผู้บริหารสนับสนุนให้บริษัทเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะทางาน ซึ่งโดยทั่วไปความสามารถในการป้องกันและบรรเทาภัย
พิบัติของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอยู่อย่างจากัดเนื่อ งจากเหตุผลด้านความพร้อมของทรัพยากร อาทิเช่น
33

กรณีพนักงานของบริษัทมีจานวนน้อยกว่า 200 คน สามารถถือได้ว่าเป็นเอสเอ็มอี ตามกฎกระทรวงกาหนดจานวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545
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ด้านการเงินและบุคลากร อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะทางานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ในระดับพื้นที่ทาให้บริษัทมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งกลไกของเครือข่าย ทาให้
บริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะมีความสามารถหรือศักยภาพในด้านการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการ
บริหารจัดการภัยพิบัติมากขึ้น นอกจากนั้น การรับรู้ถึงมาตรการเพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่จะทา
ให้บริษัทได้รับประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะด้ านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็น
ทรัพยากรสาคัญที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
6.3

ความสามารถของชุมชน และผู้อาศัยในพื้นที่

พื้นที่นาร่องบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีลักษณะเป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะและเป็นที่ลุ่มริมแม่น้ามักมีปัญหา
น้าท่วมขังเป็นประจาทุกปี ซึ่งชุมชนในบริเวณดังกล่าวส่วนมากเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้อยู่อาศัยในพื้น
ที่มาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นประชาชนผู้อาศัยในพื้นที่ลุ่มริมน้าจึงมองเห็นว่าเรื่องอุทกภัยเป็นภัยปกติ ที่เกิดขึ้นเป็น
ประจา และยอมรับเรื่องดังกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ชุมชนมักจะเผชิญในการดารงชีวิต ดังนั้นชุมชนในบริเวณดังกล่าวจึง
มีการปรับที่พักอาศัยเป็นลักษณะบ้านยกพื้นสูงและมีพื้นที่ใต้ถุนด้านล่าง มีการจัดเตรียมเรือ และเครื่องสูบน้าเพื่อ
รับมือกับปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการสร้างเครื่องมือวัดระดับน้าโดยชุมชน และการทราบถึง ข้อควรปฏิบัติ
ตัวเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย เช่น การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย การจัดเตรียมอาหารให้พร้อมหากเกิด
อุทกภัย การอพยพไปยังศูนย์อพยพทั้ง 5 จุดในพื้นที่ตาบลบางกะดี การทาทางเดินชั่วคราวกรณีน้าท่วมขัง เป็นต้น
โดยภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลตาบลบางกะดี และเทศบาลตาบลบ้านใหม่ รวมถึงผู้นา
ชุนชนแต่ละหมู่ได้ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชน และผู้อาศัยในพื้นที่อย่างสม่าเสมอ
6.4

บทบาทหน้าที่การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับพื้นที่

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และธุรกิจสามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว บทบาทและความรับผิดชอบของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับผิดชอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ รวมทั้งรายละเอียดในการติดต่อของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียควรถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตรการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนั้น การกาหนดและ
ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ ในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับพื้นที่ ทาให้มีความพร้อมเพื่อเผชิญและบรรเทา
เหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้การดาเนินงานหยุดชะงัก
จากที่ประชุมเชิงปฏิบัติการในวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ของคณะทางานโครงการนาร่องฯ ได้
อภิปรายและพิจารณาองค์ประกอบของการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับพื้นที่โดยอ้างอิงจากโครงสร้างศู นย์
บั ญ ชาการของจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ปี พ.ศ. 2550 ทั้ ง นี้
ผู้รับผิดชอบต่อบทบาทต่าง ๆ มาจากหน่วยงานที่เป็นสมาชิกในคณะทางานโครงการนาร่องฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ในระดับพื้นที่นาร่องบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน มี
หน้าที่โดยสังเขป ดังนี้
ด้านปฏิบัติการ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อพร้อมเผชิญเหตุอุทกภัยและจัดการฝึกซ้อมแผน

เฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินสถานการณ์อุทกภัยอย่างสม่าเสมอเพื่อรายงานและแจ้งหน่วยงาน
ด้านต่าง ๆ พร้อมเผชิญเหตุ

ดาเนินการค้นหา กู้ชีพ กู้ภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อานวยความสะดวกด้านดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย

อานวยความสะดวกด้านการคมนาคม ไฟฟ้า และประปา

การสนับสนุนด้านกาลังพล และรถขนส่งทางการทหาร
ด้านสนับสนุน

อานวยความสะดวกในการอพยพผู้ประสบภัยจากจุดเสี่ยงภัยไปยังจุดปลอดภัย

อานวยความสะดวกในการอพยพผู้ประสบภัยกลับพื้นที่เมื่อเหตุการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว

ดาเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะจัดหาอาหารสาเร็จรูป น้าดื่ม และ
ยารักษาโรค

ดาเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และประสานงานส่งต่อให้สถานพยาบาลเพื่อส่งตัว
ผู้ป่วยกรณีเกินความสามารถที่จะรับมือได้

รับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค และดาเนินการส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัย

ให้คาปรึกษาและอานวยความสะดวกด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ประสบภัย
ด้านการประชาสัมพันธ์

ประสานงานกับ จั ง หวัด และเทศบาล เพื่อ กระจายข่ าวให้ กับสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ผู้ แทน
บริษัทเอกชน และประธานชุมชน

รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้กับ หน่วยงานด้านปฏิบัติการได้ทราบอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถ
ประเมินสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือสนับสนุนในการกู้ชีพกู้ภัยและ
การบรรเทาทุกข์
ด้านการประสานงาน

ประสานงานกับคณะกรรมการด้านต่าง ๆ เพื่อการดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ประสานงานกับหน่วยงานด้านปฏิบัติการ และด้านสนับสนุน หรือหน่วยงานภายนอกพื้นที่เพื่อขอ
ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่าง ๆ
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ตาราง 6.6: บทบาทหน้าที่การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
บทบาท
ด้านปฏิบัติการ
งานการกู้ชีพ/ กู้ภัย

งานความปลอดภัย

งานโครงสร้างพื้นฐาน (สาธารณูปโภค)

หน่วยทหารในพื้นที่
งานวิเคราะห์สถานการณ์

ด้านสนับสนุน
งานสื่อสาร
งานเสบียง

หน่วยงานรับผิดชอบ

รายละเอียดการติดต่อ/
หมายเลขโทรศัพท์

เทศบาลตาบลบางกะดี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปทุมธานี
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
เทศบาลตาบลบางกะดี
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
สถานีตารวจภูธรปากคลองรังสิต
สานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดปทุมธานี 2
ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี
โครงการชลประทานปทุมธานี
สานักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ

02-019-6030-7
02-581-7119-21, 1784
02-501-1721, 02-501-2153
02-979-6877
02-019-6030-7
02-501-1721, 02-501-2153
02-979-6877
02-501-2298
02-529-5138
02-504-0123 #2548, 1125
02-581-6656, 1662
02-501-3383, 02-019-5792-3
02-501-2256
02-529-0939
02-531-7721
02-143-9605

ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
เทศบาลตาบลบางกะดี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้แทนบริษัทเอกชนต่าง ๆ

02-979-1285
02-501-1364
02-019-6030-7
02-581-6043
- บ. ทรานตรอน
02-501-1100
- บ. โซนี่ เทคโนโลยี
02-501-1749
- บ. บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์
02-156-9897
- บ. โตชิบาคอนซูเมอร์โปรดักส์
02-501-1400
- บ. อายิโนะโมะโต๊ะ
02-019-5991-4
- บ. ชบาบางกอก
02-501-3388
- โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา
รีสอร์ท 02-0009777
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บทบาท

งานขนส่ง
งานรักษาพยาบาล
งานระเบียบกฎหมาย
งานสนับสนุนทั่วไป
ด้านการประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์

ด้านการประสานงาน
งานการประสานงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

แขวงทางหลวงปทุมธานี
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เทศบาลตาบลบางกะดี
ผู้แทนบริษัทเอกชนต่าง ๆ
ผ้แทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
ประธานกรรมการชุมชนต่าง ๆ

รายละเอียดการติดต่อ/
หมายเลขโทรศัพท์
- บ. เทคโนโลยี สโตร์
02-019-0216
- บ. อาซาฮี อินเทค
02-501-1302
02-529-1441-2
02-581-5550
02-581-6140
02-567-5102
02-019-6030-7
ดูรายละเอียดทีงานเสบียง
SIIT: 02-501-3505-20
02-501-2284

ผู้แทนบริษัทเอกชนต่าง ๆ

02-979-1285
02-501-1364
- รอง ปธ.ชุมชนประตูน้าเชียงราก
081-493-1657, 086-887-9138
- ปธ.ชุมชน ม.พฤกษาวิลล์
081-924-8202
- ปธ.ชุมชนคลองลาพู
082-584-8281
- ปธ.ชุมชนคลองประปา
089-477-9041
- ปธ.ชุมชนติวานนท์พัฒนา
087-362-3320
ดูรายละเอียดทีงานเสบียง

เทศบาลตาบลบางกะดี
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
ประธานกรรมการชุมชนต่าง ๆ
ผู้แทนบริษัทเอกชนต่าง ๆ

02-019-6030-7
02-501-1364
ดูรายละเอียดที่งานประชาสัมพันธ์
ดูรายละเอียดที่งานเสบียง
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บทที่ 7 การจัดทา Area BCM: การวางกลยุทธ์และมาตรการ Area BCM
การกาหนดกลยุทธ์และมาตรการความต่อเนื่องในระดับพื้นที่ เป็นสิ่งจาเป็น เพื่อให้ทรัพยากร และการ
ดาเนินงานที่สาคัญ อาทิเช่น โครงสร้างพื้นฐาน มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและสามารถฟื้นคืนสภาพได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดหรือยอมรับได้ โครงการ Area BCM ในพื้นที่นาร่องบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัด
ปทุมธานีได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทางานโครงการฯ ในวันอังคาร ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์มาตรการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ ทั้งนี้
นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม นายสุรชัย คุ้มสิน ที่
ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมซึ่งชี้ให้เห็น
ถึงความสาคัญต่อการอภิปรายและความร่ว มมือของคณะทางานเพื่อร่วมกันจัดทาแผนการดาเนินธุรกิจ อย่ าง
ต่อเนื่องในระดับพื้นที่ จากนั้นนางวารุณี ลาใย รองนายกเทศมนตรีตาบลบางกะดี ได้เป็นประธานการอภิปรายใน
กลุ่มคณะทางานโดยมีทีมงาน ADPC เป็นผู้อานวยความสะดวกและประสานงาน เพื่อร่วมกัน กาหนดวัตถุประสงค์
และกลยุทธ์ รวมทั้งวิเคราะห์มาตรการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ กรณีเกิดเหตุอุทกภัย
7.1

การกาหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่

การกาหนดวัตถุประสงค์ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่นาร่องบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
เป็นไปเพื่อให้คณะทางานโครงการนาร่องฯ มีแนวทางในการบรรลุเป้าหมายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจใน
ระดับพื้นทีใ่ นทิศทางเดียวกัน โดยวัตถุประสงค์ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ มีดังนี้
1) เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานสาคัญในพื้นที่นาร่องสามารถฟื้นฟูได้ตามระยะเวลาที่กาหนด กรณีเกิด
เหตุอุทกภัย
2) เพื่อให้มั่นใจว่าสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และบริษัทเอกชนอื่น ๆ สามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง
และได้รับผลกระทบในการบริหารและปฏิบัติงานจากกรณีอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่น้อยที่สุด
3) เพื่อให้ มั่น ใจว่า ผู้ อยู่ อาศั ย ในพื้น ที่นาร่ องและบริเวณโดยรอบโดยเฉพาะอย่า งยิ่งผู้ ประสบภัย มี ค วาม
ปลอดภัยจากเหตุอุทกภัย และได้รับการดูแลจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่อย่างสมเหตุผลและเท่า
เทียม
จากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาในข้างต้น กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องในระดับพื้นที่นาร่องบริเวณสวน
อุตสหากรรมบางกะดี สามารถระบุได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1: การพัฒนาการบริการจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง กรณี
เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ (ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน)
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กลยุทธ์ที่ 2: การเพิ่มขีดความสามารถและความพร้อมในการรับมือและปรับตัวของภาคเอกชนในพื้นที่ต่อ
เหตุการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น (เสริมสร้างขีดความสามารถ)
กลยุทธ์ที่ 3: การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อเหตุการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น (เสริมสร้างขีด
ความสามารถ)
กลยุทธ์ที่ 4: การพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น เพื่อปกป้องและ
บรรเทาผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และธุรกิจในพื้นที่หากเกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ
(พัฒนาความร่วมมือ)
นอกจากนั้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน นิยามประเภทมาตรการเพื่อลดภัยพิบัติ และมาตรการทางโครงสร้าง และที่ไม่ใช่โครงสร้างในการบรรเทา
ปั ญ หาอุ ท กภั ย ได้ ถู ก อธิ บ ายไว้ ใ นล าดั บ ถั ด ไปก่ อ นหั ว ข้ อ การวิ เ คราะห์ ม าตรการเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการ
ดาเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่
7.2

ประเภทมาตรการเพื่อลดภัยพิบัติ

สานักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อ การลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (The United Nations
Internatinal Strategy for Disaster Reduction: UNISDR) ได้ ก าหนดนิ ย ามการป้ อ งกั น (Prevention) การ
บรรเทาผลกระทบ (Mitigation) การเตรียมความพร้อม (Preparedness) การรับมือ (Response) และการฟื้นฟู
(Recovery) ซึ่งเป็นประเภทมาตรการลดภัยพิบัติตามตารางดังนี้
ตาราง 7.1: ประเภทมาตรการเพื่อลดภัยพิบัติ
ประเภท
การป้องกัน

ความหมาย
การหลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบจากอันตรายและภัยพิบัติที่เกีย่ วข้องในทุกกรณี

การบรรเทาผลกระทบ
การเตรียมความพร้อม

การลด หรือ การจากัดผลกระทบในทางลบจากอันตรายและภัยพิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
ความรู้และศักยภาพขององค์กรและปัจเจกบุคคลในการคาดการณ์ รับมือ และฟื้นคืนสภาพจาก
ผลกระทบของภัยพิบัติ
การให้การบริการฉุกเฉินและความช่วยเหลือสาธารณะในระหว่างหรือหลังจากเกิดภัยพิบตั ิในทันที
เพื่อช่วยชีวิต ลดผลกระทบต่อสุขภาพ รักษาความปลอดภัย และตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐาน
ของผู้ประสบภัย
การฟื้นฟู และการพัฒนาในบางกรณี อาคารสถานที่ คุณภาพชีวิตของชุมชนที่ประสบภัย รวมถึง
ความพยายามในการลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติ

การรับมือ

การฟื้นฟู

ที่มา: นิยามการลดความเสีย่ งจากภัยพิบัติ สานักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ;
https://www.unisdr.org/we/inform/terminology
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นอกจากนั้น UNISDR ได้นิยามมาตรการทางโครงสร้าง และมาตรการที่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้าง (Structural
and Non-Structural Measures)34 ดังนี้
มาตรการทางโครงสร้าง คือ สิ่งก่อสร้างทางกายภาพใด ๆ ที่ลดหรือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ภัย หรือการใช้วิธีการทางวิศวกรรมในการสร้างระบบหรือโครงสร้างที่ทนต่อภัยหรือมีศักยภาพในการรับ ปรับตัว
และฟื้นคืนกลับจากภัย
มาตรการที่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้าง คือ มาตรการใด ๆ ก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างทางกายภาพ และ
ใช้ความรู้ การฝึกฝน หรือความเข้าใจร่วมกันในการลดความเสี่ยงและผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้นโนบาย
และกฏหมาย การสร้างความตระหนัก การอบรม และการให้การศึกษา
ตัวอย่างของมาตรการทางโครงสร้างทั่วไปในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ได้แก่ เขื่อน คันกั้นน้า กาแพง
กันคลื่น สิ่งก่อสร้างที่ทนต่อแผ่นดินไหว และศูนย์อพยพพักพิง และตัวอย่างของมาตรการที่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้าง
ทั่ว ไป ได้แก่ การสร้ างกฏ กฏหมายการวางแผนการใช้ที่ดินและการบังคับใช้ การศึกษาวิจัยและประเมินผล
แหล่งข้อมูล และโครงการสร้างความตระหนัก
7.3

มาตรการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดาเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันอังคาร ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะทางานโครงการนาร่องฯ ได้
ร่วมกันอภิปรายเพื่อหามาตรการสาหรับพัฒนาศักยภาพในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของพื้นที่ โดยเน้นการ
แก้ไขปัญหาคอขวดที่อาจเกิดขึ้นภายใต้กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องในระดับพื้นที่ ทั้งนี้การประชุมได้แบ่งการ
อภิปรายมาตรการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาครัฐและผู้ ดูแลโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มภาคเอกชน และกลุ่มชุมชน ซึ่ง
มาตรการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DRR) ที่เป็นไปได้ที่จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลาตามเกณฑ์ชี้วัดการ
ยกระดับความรุนแรงของภัยน้าท่วมที่อธิบายในบทที่ 5 (ตาราง 5.2) ซึ่งทั้ง 3 ช่วงระยะเวลานี้คือ ช่วงระยะปกติถึง
ระยะเฝ้าระวัง ช่วงระยะเสี่ยงถึงระยะวิกฤต และช่วงระยะวิกฤตถึงระยะปกติ ตามที่ปรากฏใน ตาราง 7.2 ด้านล่าง

34

https://www.unisdr.org/we/inform/terminology#letter-s
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ตาราง 7.2: มาตรการการลดความเสี่ยง เพื่อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ เพื่อรับมือการเกิดเหตุอุทกภัย
ผู้มีส่วน
ได้เสีย
หลัก

ปัญหา
คอขวด

รัฐ

การประปา

การระบายและ
การบริหาร
จัดการน้า

35
36

ระดับความรุนแรง
ของอุทกภัย35
ระยะปกติถึงระยะ
เฝ้าระวัง

ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่ งจาก
ภัยพิบตั ิ
ประเภทมาตรการ
โครงสร้างหรือ
ไม่ใช่โครงสร้าง
การเตรียมความพร้อม
ไม่ใช่โครงสร้าง
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การสารวจปริมาณการใช้น้าประปาเพื่อ นาไปใช้ในการอุ ตสาหกรรม บริโ ภค และ
อุปโภค โดยการสารวจจะทาให้สามารถกะเกณฑ์ปริมาณน้าที่ต้องการใช้ในช่วงยาม
เสี่ยงถึงวิกฤต
การสารวจการวางระบบท่อประปาเข้าไปสู่เขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และกาหนด
แนวทางการลาเลียงน้าจากการประปาส่วนภูมิภาคไปสวนอุตสาหกรรมบางกะดีและ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน

ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน

การป้องกัน
การเตรียมความพร้อม
การบรรเทาผลกระทบ

โครงสร้างและ
ไม่ใช่โครงสร้าง

การเตรียมความพร้อม
การบรรเทาผลกระทบ

ไม่ใช่โครงสร้าง

การสารวจจุดเสี่ยงการปนเปื้อนและการพังทลายของคลอง

ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต

การรับมือ

โครงสร้างและ
ไม่ใช่โครงสร้าง

ระยะปกติถึงระยะ
เฝ้าระวัง
และ
ระยะวิกฤตถึงระยะ
ปกติ

การป้องกัน
การบรรเทาผลกระทบ
การฟื้นฟู

โครงสร้างและ
ไม่ใช่โครงสร้าง

การจัดส่งน้าดื่มไปยังศูนย์พักพิงและศูนย์ประสานงานต่า ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย การ พัฒนาความร่วมมือ
ประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และปภ เขต.1 ซึ่ง ปภ เขต.1 มีรถผลิตน้า
ดื่มเคลื่อนที่
โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี/ เทศบาลตาบลบางกะดี/ สวนอุตสาหกรรมบาง ปรับปรุงโครงสร้าง
กะดี ดูแลและซ่อมแซมเครื่องสูบน้าในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
พื้นฐาน, เสริมสร้าง
ขีดความสามารถ

การเตรียมความพร้อม
การบรรเทาผลกระทบ

โครงสร้างและ
ไม่ใช่โครงสร้าง

ทุกหน่วยงานเตรียมกระสอบทราย และจัดการอบรมเรื่องการวางกระสอบทรายแก่ พัฒนาความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

การป้องกัน
การเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่โครงสร้าง

กาหนดการส่งข้อมูลด้านระดับน้าและปริมาณน้าฝนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พัฒนาความ
โครงการชลประทานปทุมธานี อุตุนิยมวิทยาปทุมธานี เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ร่วมมือ
ของข้อมูลก่อนส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในปัจจุบันข้อมูลถูกส่งไปให้ ปภ. จังหวัด
เพื่อนาไปพิจารณาจัดทามาตรการต่อไป)

อ้างอิงจากตาราง 5.2
อ้างอิงจากกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องในระดับพื้นที่ หน้า 107
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ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน, เสริมสร้าง
ขีดความสามารถ

ผู้มีส่วน
ได้เสีย
หลัก

ปัญหา
คอขวด

ระดับความรุนแรง
ของอุทกภัย35

ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่ งจาก
ภัยพิบตั ิ
ประเภทมาตรการ
โครงสร้างหรือ
ไม่ใช่โครงสร้าง
การป้องกัน
โครงสร้าง
การบรรเทาผลกระทบ
การป้องกัน
การบรรเทาผลกระทบ

ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต

การไฟฟ้า

ระยะปกติถึงระยะ
เฝ้าระวัง

โครงสร้าง

การรับมือ

ไม่ใช่โครงสร้าง

การรับมือ

โครงสร้าง

การป้องกัน

โครงสร้าง

การเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่โครงสร้าง

การเตรียมความพร้อม

ไมใช่โครงสร้าง

การบรรเทาผลกระทบ

ไม่ใช่โครงสร้าง

การป้องกัน
การบรรเทาผลกระทบ

ไม่ใช่โครงสร้าง
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ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน

การพิจารณาเพิ่มช่องทางการระบายน้าของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี (ปัจจุบันสวน เสริมสร้างขีด
อุ ต สาหกรรม มี ก ารระบายน้ าลงไปที่ ค ลองเชี ย งรากซึ่ ง อยู่ท างทิ ศ เหนือ ของสวน ความสามารถ
อุ ตสาหกรรมบางกะดี) โดยพิจ ารณาให้ มีก ารเพิ่มช่อ งทางระบายน้าทางทิ ศใต้ ณ
บริเวณจุดที่ติดกับศูนย์ซ่อมสร้างฯ เพื่อระบายน้าลงไปที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และ
พิจารณาการนาเครื่องสูบน้าเคลื่อนที่มาวางไว้ ณ จุดดังกล่าว
***ข้อสังเกต ปี พ.ศ. 2554 JICA ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้าเคลื่อนที่ ไว้ ณ จุดศูนย์ซ่อม
สร้า งฯ ซึ่งทาให้ ก ารระบายน้าที่ขั งอยู่ในสวนอุ ต สาหกรรมบางกะดีเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
กาหนดการส่งข้อมูลด้านระดับน้าและปริมาณน้าฝนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พัฒนาความร่วมมือ
โครงการชลประทานปทุมธานี อุตุนิยมวิทยาปทุมธานี เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลก่อนส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วางกระสอบทรายตามพื้นที่กาหนด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องเครื่องสูบน้า
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน
การปรับปรุงระบบควบคุมสถานีจ่ายไฟบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดีให้อยู่ในพื้นที่ ปรับปรุงโครงสร้าง
สูง
พื้นฐาน
การออกสารวจผู้ต้องการใช้ไฟฟ้า และจุดเสี่ยงที่อาจทาให้ เกิดอันตรายจากการใช้ เสริมสร้างขีด
ไฟฟ้าในช่วงน้าท่วม
ความสามารถ
การรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานสาคัญในพื้นที่ควรมีเครื่องปั่นไฟฟ้า และเตรียมน้ามันให้ ปรับปรุงโครงสร้าง
พร้อมสาหรับใช้เครื่องปั่นไฟ
พื้นฐาน,
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
การกาหนดพื้นที่ที่ต้องมีการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องจากการไฟฟ้า
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน
พิจารณาจัดทา MOU ระหว่าง สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง เสริมสร้างขีด
ประเทศไทย เพื่อนาไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้เองในพื้นที่ (ปัจจุบันโรงไฟฟ้าบีกริมส์ ในสวน ความสามารถ,
พัฒนาความร่วมมือ

ผู้มีส่วน
ได้เสีย
หลัก

ปัญหา
คอขวด

ระดับความรุนแรง
ของอุทกภัย35

ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต

การคมนาคม
ขนส่ง

ระยะปกติถึงระยะ
เฝ้าระวัง

ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต
และ
ระยะวิกฤตถึงระยะ
ปกติ

ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่ งจาก
ภัยพิบตั ิ
ประเภทมาตรการ
โครงสร้างหรือ
ไม่ใช่โครงสร้าง

มาตรการการลดความเสีย่ งเป็นไปได้

อุตสาหกรรมบางกะดี ได้ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็น
จานวน 90% และ ผลิตไว้ใช้เองในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเป็นจานวน 10%)
จ่ายไฟอย่างต่อเนื่องไปในพื้นที่ที่ได้กาหนดไว้ เช่น สถานีสูบน้า สวนอุตสาหกรรม และ
ศูนย์พักพิง
การจ่ายไฟสารองตามข้อตกลงตาม MOU ระหว่าง สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การฟื้นฟู

ไม่ใช่โครงสร้าง

การฟื้นฟู

ไม่ใช่โครงสร้าง

การป้องกัน
การบรรเทาผลกระทบ
การป้องกัน
การบรรเทาผลกระทบ
การเตรียมความพร้อม

โครงสร้าง

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมและวางกระสอบทรายเพื่อป้องกันแนวถนนที่สาคัญ

โครงสร้างและ
ไม่ใช่โครงสร้าง
โครงสร้าง

การเตรียมความพร้อม

โครงสร้าง

การบรรเทาผลกระทบ

โครงสร้าง

พิจารณาทาการศึกษาการสร้างถนนเลียบคลองประปาเพิ่มเติม (ด้านทิศเหนือ) เพื่อ
เชื่อมต่อถนนรังสิตปทุมธานี ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด
จัดเตรียมเส้นทางอพยพและการขนส่งสารองจากสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ไปยังถนน
3100 และทางพิเศษอุดรรัถยา ทางขึ้นลงที่ถนนศรีสมาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเส้นทางที่สาคัญให้รถวิ่งได้อย่างน้อยหนึ่งช่องทาง เช่น ถนน
ติวานนท์ 306 (กรมทางหลวง) ต้องสามารถใช้ช่องถนนด้านติดกับสวนอุตสาหกรรม
บางกะดี และเทศบาลตาบลบางกะดีเพื่อสัญจรไปมาได้
ทุกหน่วยงานพิจารณาจัดเตรียมเรือ โดยพิจารณาจากจานวนที่ต้องการใช้ในปีน้าท่วม
2554 นอกจากนั้ นการจั ด เตรี ย มเรื อ ให้ แ ก่ชุ ม ชน เทศบาลต าบลบางกะดีจ ะเป็ น
ผู้รับผิดชอบ โดยให้ประธานชุมชนแจ้งความจานงมาที่เทศบาลเพื่อพิจารณามอบเรือ
ให้แก่กลุ่มและหมู่บ้าน (กลุ่มหรือหมู่บ้านละลา )

การรับมือ
การฟื้นฟู

โครงสร้าง
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ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ,
พัฒนาความร่วมมือ
พัฒนาความร่วมมือ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน
พัฒนาความร่วมมือ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน,เสริมสร้าง
ขีดความสามารถ

ดูแลเส้นทางคมนาคมที่เป็นสายสาคัญเป็นพิเศษในการขนส่ง และการอพยพ ในพื้นที่ ปรับปรุงโครงสร้าง
ดังนี้
พื้นฐาน
- ถนนติวานนท์ 306 กรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเส้นทางนี้จาเป็นที่
จะต้องสัญจรไปมาได้แม้ในยามเกิดเหตุระยะเสี่ยงถึงวิกฤต
- ถนนบางกะดีสายใน เทศบาลตาบลบางกะดี และเทศบาลตาบลบ้านใหม่
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยต้องจัดให้มีการวางกระสอบทรายกั้นไม่ให้น้าจาก
แม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านในพื้นที่ ขณะเดียวกันต้องสามารถใช้สัญจรได้

ผู้มีส่วน
ได้เสีย
หลัก

ปัญหา
คอขวด

ศูนย์พักพิงและ
การอพยพ

การสื่อสารและ
ส่งต่อข้อมูล

ระดับความรุนแรง
ของอุทกภัย35

ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่ งจาก
ภัยพิบตั ิ
ประเภทมาตรการ
โครงสร้างหรือ
ไม่ใช่โครงสร้าง

การรับมือ

โครงสร้าง

ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต
และ
ระยะวิกฤตถึงระยะ
ปกติ

การรับมือ

โครงสร้าง

การับมือ
การฟื้นฟู

โครงสร้างและ
ไม่ใช่โครงสร้าง

ระยะวิกฤตถึงระยะ
ปกติ

การฟื้นฟู

โครงสร้าง

ระยะปกติถึงระยะ
เฝ้าระวัง

การเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่โครงสร้าง
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- ถนนวัดบางกะดี และถนนบางกุฎีทอง เทศบาลตาบลบางกะดีรับผิดชอบ
ซึ่งถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางอพยพของโรงเรียน ศูนย์พักพิงของเทศบาล
ตาบลบางกะดี และศูนย์พยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ดูแลและวางกระสอบทรายเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงและพื้นที่เปราะบางของถนนสายสาคัญ ปรับปรุงโครงสร้าง
และสายอื่น ๆ โดยมีเทศบาลตาบลบางกะดี เทศบาลตาบลบ้านใหม่ สวนอุตสาหกรรม พื้นฐาน
บางกะดี และชุมชนในพื้นที่ช่วยกันขนย้ายกระสอบทราย
** เทศบาลตาบลบางกะดีไม่มีความกังวลเรื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่กังวลเรื่ องกาลังคนที่
จะมาดูแล และคอยช่วยเหลือในพื้นที่เมื่อเกิดภัย
พิจารณาเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวใกล้ชุมชน สาหรับชุมชนรอบนอกคันกั้นน้า
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
พิจารณาเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงแบบรวมศูนย์ ณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยมี เสริมสร้างขีด
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาและหาผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
ความสามารถ,
- การจัดหาเสบียงอาหาร
พัฒนาความร่วมมือ
- การฝึกวิชาชีพภายในศูนย์พักพิง
- การสาธารณสุข และสุขาภิบาล (สุขาเคลื่อนที่และสุขาลอยน้า)
- เครื่องนุ่งห่ม
- การดูแลรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่
- การจัดโซน จัดระเบียบภายในและการจัดหาพื้นที่ศูนย์พักพิง บริเวณพื้นที่
โล่ง หรืออาคาร SIIT ชั้น 1
- ให้ ความมั่นใจกับผู้ประสบภัยด้า นความปลอดภัยของบ้ านผู้ประสบภัย
และสภาพความเป็นอยู่ในศูนย์พักพิง (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตารวจใน
พื้นที่ สวนอุ ตสาหกรรมบางกะดี เทศบาลตาบลบางกะดี สาธารณสุข
จังหวัด SIIT และบริษัทเอกชน)
เปิดศูนย์พักพิง ณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยหน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบ เสริมสร้างขีด
ภายในศูนย์ตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถ,
พัฒนาความร่วมมือ
พิจารณาและกาหนดการใช้ช่องทางการสื่อสาร (อีเมล์ ไลน์ แฟกซ์) รวมถึงความถี่ใน พัฒนาความร่วมมือ
การส่ ง ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ เช่ น ระดั บ น้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ งและแม่ น ย า ไปยั ง
หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่สาคัญอาจมาจาก
โครงการชลประทานปทุมธานี อุตุนิยมวิทยาปทุมธานี และ ปภ.จังหวัดปทุมธานี

ผู้มีส่วน
ได้เสีย
หลัก

เอกชน

ปัญหา
คอขวด

ทรัพยากรบุคคล

ระดับความรุนแรง
ของอุทกภัย35

ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต

การรับมือ

ไม่ใช่โครงสร้าง

ระยะปกติถึงระยะ
เฝ้าระวัง

การเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่โครงสร้าง

การป้องกัน
การบรรเทาผลกระทบ
การรับมือ

ไม่ใช่โครงสร้าง

การรับมือ

โครงสร้าง

การรับมือ

ไม่ใช่โครงสร้าง

การรับมือ

ไม่ใช่โครงสร้าง

การฟื้นฟู

ไม่ใช่โครงสร้าง

การฟื้นฟู
การเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่โครงสร้าง
ไม่ใช่โครงสร้าง

การรับมือ

โครงสร้าง

ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต

ระยะวิกฤตถึงระยะ
ปกติ
การสื่อสารและ
ส่งต่อข้อมูล

ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่ งจาก
ภัยพิบตั ิ
ประเภทมาตรการ
โครงสร้างหรือ
ไม่ใช่โครงสร้าง
การเตรียมความพร้อม
ไม่ใช่โครงสร้าง

ระยะปกติถึงระยะ
เฝ้าระวัง
ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต

โครงสร้าง
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จัดตั้งทีม flood fighting เพื่อเป็นทีมประสานงานในเรื่องการสื่อสาร โดยทีมนี้ควร พัฒนาความร่วมมือ
ประกอบไปด้วย หั ว หน้า ชุมชน และหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง และควรจัดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมไปถึงการให้ความรู้แก่ทีมเกี่ยวกับการอ่านค่าข้อมูล
ปริมาณน้าฝน และปริมาณค่าระดับน้าไหลผ่าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัว
ป้องกัน และบรรเทาน้าท่วมที่อาจเกิดขึ้น
ส่ ง ข้ อ มู ล ตามระยะเวลาที่ ก าหนด แก่ ห น่ ว ยงานในที ม flood fighting และการ พัฒนาความร่วมมือ
พิจารณาสื่อสารตาม call tree ในแต่ละหน่วยงาน
***ข้ อ สั ง เกต ปั ญ หาเรื่ อ งการสื่ อ สารข้ อ มู ล ในปี 2554 ได้ เ กิ ด ขึ้ น แม้ ใ นระหว่ า ง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ทาให้ข้อมูลล่าช้าและเกิดความผิดพลาด
การแจ้งข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่พนักงาน และข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐ เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
ให้นโยบายเกี่ยวกับพนักงานในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์น้า
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
การย้ายพนักงานไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง เช่น โรงงานในพื้นที่หรือสาขาอื่นที่ไม่ เสริมสร้างขีด
ประสบภัย
ความสามารถ
การจัดหาที่พักฉุกเฉินหรือที่พักชั่วคราวให้กับพนักงาน
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
การใช้สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคมให้มีความยืดหยุ่น สามารถรับบริการการรักษา เสริมสร้างขีด
กับโรงพยาบาลอื่นนอกเหนือจากโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในสิทธิ
ความสามารถ
การให้ข้อมูลจ้างงานสาหรับพนักงานที่ไม่สามารถไปทางานได้ตามปกติ และบริษัทที่ เสริมสร้างขีด
ต้องการแรงงานในพื้นที่อื่นที่ไม่ประสบภัยพิบัติ
ความสามารถ
ชี้แจงการจ่ายค่าตอบแทนในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถทางานได้ในช่วงวิกฤต เสริมสร้างขีด
เช่น ประกาศเฉพาะการจากภาครัฐ และขอหน่วยงานด้านอื่นช่วยเหลือ
ความสามารถ
นโยบายการช่วยเหลือหรือเยียวยาจากภาครัฐ เช่น การจ่ายเงินสมทบประกันสังคม
พัฒนาความร่วมมือ
การสื่อ สารที่มีความชัดเจน เชื่อ ถื อ ได้จ ากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ ให้ สามารถรับมือ เสริมสร้างขีด
เหตุการณ์ได้ทันท่วงที
ความสามารถ
จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัตินั้น ๆ หน่วยงานภาครัฐ พัฒนาความร่วมมือ
รับเรื่องร้องเรียนแล้วนาไปแก้ปัญหาให้ทันท่วงที

ผู้มีส่วน
ได้เสีย
หลัก

ปัญหา
คอขวด

ระบบการขนส่ง

สภาพการเงิน

ระดับความรุนแรง
ของอุทกภัย35

ระยะปกติถึงระยะ
เฝ้าระวัง
ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต

ระยะปกติถึงระยะ
เฝ้าระวัง

ระยะวิกฤตถึงระยะ
ปกติ
ชุมชน

น้าประปา

ระยะปกติถึงระยะ
เฝ้าระวัง

ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่ งจาก
ภัยพิบตั ิ
ประเภทมาตรการ
โครงสร้างหรือ
ไม่ใช่โครงสร้าง
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การรับมือ

โครงสร้างและ
ไม่ใช่โครงสร้าง
โครงสร้าง

การรับมือ

ไม่ใช่โครงสร้าง

การรับมือ

ไม่ใช่โครงสร้าง

การรับมือ

ไม่ใช่โครงสร้าง

การเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่โครงสร้าง

การป้องกัน

ไม่ใช่โครงสร้าง

การเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่โครงสร้าง

การเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่โครงสร้าง

การฟื้นฟู

ไม่ใช่โครงสร้าง

*** ข้อสังเกต จากประสบการณ์น้าท่วมปี พ .ศ.2554 ภาคเอกชนได้รับข้อมูลจากสื่อ
โทรทัศน์เป็นช่องทางหลัก ขาดการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภาครัฐ
การสนับสนุนการขนส่ง เช่น เรือ หรือ รถที่สามารถวิ่งในน้าท่วมได้
พัฒนาความร่วมมือ
การยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง
จัดรถรับส่งพนักงานตามจุดนัดพบที่กาหนด
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
การรับทราบข้อมูลด้านเส้นทางการจราจรที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อการรับส่งพนักงาน เสริมสร้างขีด
หรือขนส่งวัตถุดิบและสินค้า
ความสามารถ
การผ่อนผันหรือยืดหยุ่นกฎระเบียบการขนส่ง เช่น ระยะเวลาในการวิ่งของรถบรรทุก เสริมสร้างขีด
ในช่วงประสบภัย
ความสามารถ
การยกเว้นค่าทางด่วน
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
การตรวจเช็คเงื่อนไข และความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่บริษัทมี
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
การพิจารณาซื้อประกันภัยเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครอบคลุม
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
การจัดทาบัญชีทรัพย์สินของบริษัท
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
การสนับสนุนจากภาครัฐให้มีการประกันภัยพิบัติขั้นต่า โดยให้รัฐเป็นผู้รับทาประกัน เสริมสร้างขีด
ขั้นต่า
ความสามารถ
นโยบายการช่วยเหลือหรือเยียวยาจากภาครัฐ เช่นการลดหย่อนภาษี
พัฒนาความร่วมมือ

การฟื้นฟู

ไม่ใช่โครงสร้าง

การติดต่อประกันเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นและเรียกร้องค่าสินไหม

การรับมือ
การบรรเทาผลกระทบ
การรับมือ
การบรรเทาผลกระทบ

โครงสร้าง

การเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่โครงสร้าง
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เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
พิจารณาถังเก็บน้าของแต่ละครัวเรือนเพื่อให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองก่อนในระยะสั้น เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
การกาหนดจุดประสานงานของชุมชน และผู้ประสานงานของชุมชน รวมทั้งหน่วยงาน เสริมสร้างขีด
ที่ผู้นาแต่ละชุมชนต้องประสานงาน
ความสามารถ

ผู้มีส่วน
ได้เสีย
หลัก

ปัญหา
คอขวด

ไฟฟ้า

การคมนาคม

การระบายน้า
และการบริหาร
จัดการน้า
การสื่อสารและ
ส่งต่อข้อมูล

ระดับความรุนแรง
ของอุทกภัย35

ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่ งจาก
ภัยพิบตั ิ
ประเภทมาตรการ
โครงสร้างหรือ
ไม่ใช่โครงสร้าง
การบรรเทาผลกระทบ
โครงสร้างและ
ไม่ใช่โครงสร้าง
การบรรเทาผลกระทบ

ไม่ใช่โครสร้าง

ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต

การรับมือ

โครงสร้าง

ระยะปกติถึงระยะ
เฝ้าระวัง

การเตรียมความพร้อม
การเตรียมความพร้อม

โครงสร้างและ
ไม่ใช่โครงสร้าง
ไม่ใช่โครงสร้าง

การเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่โครงสร้าง

การบรรเทาผลกระทบ

โครงสร้าง

การเตรียมความพร้อม
การบรรเทาผลกระทบ

ไม่ใช่โครงสร้าง
ไม่ใช่โครงสร้าง

การบรรเทาผลกระทบ

ไม่ใช่โครงสร้าง

การบรรเทาผลกระทบ

โครงสร้าง

การบรรเทาผลกระทบ

โครงสร้าง

ระยะปกติถึงระยะ
เฝ้าระวัง

ระยะปกติถึงระยะ
เฝ้าระวัง
ระยะปกติถึงระยะ
เฝ้าระวัง

116

มาตรการการลดความเสีย่ งเป็นไปได้

กลยุทธ์ BCM36

เตรียมพื้นที่สูงสาหรับชุมชน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องผลิตน้าดื่มเคลื่อนที่

ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน,เสริมสร้าง
ขีดความสามารถ
สร้างเครือข่ายแหล่งน้าพร้อมเบอร์ติดต่อ ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี การประปา พัฒนาความร่วมมือ
รังสิต ประปาสาแล และเทศบาลตาบลบางกะดี
ใช้น้าจากเครื่องผลิตน้าดื่ม
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน,เสริมสร้าง
ขีดความสามารถ
แต่ละบ้านเตรียมทดสอบ ยกมิเตอร์และปลั๊กไฟขึ้นที่สูง
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
หน่ว ยงานการไฟฟ้า หรือ จป. จากบริษั ทต่า ง ๆ ในพื้นที่ร่ว มให้ ความรู้เรื่อ งความ พัฒนาความร่วมมือ
ปลอดภัยและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของชุมชน
แต่ละชุมชนทาข้อตกลงการจัดระเบียบการใช้ถนนในภาวะวิกฤต เพื่อหลีกเลี่ยงและ พัฒนาความร่วมมือ
ป้องกันปัญหาการกีดกันการเดินทางทั้งของชุมชนและหน่วยงานที่ต้องเข้าช่วยเหลือ
เช่น การกาหนดพื้นที่เฉพาะฝั่งถนนที่ใช้งานได้ และกาหนดพื้นที่ตั้งเต็นท์ เป็นต้น
มีเรือจากหน่วยงานสาหรับชุมชนในภาวะวิกฤติ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
กาหนดเส้นทางหลักและเส้นทางรองไว้ล่วงหน้า
พัฒนาความร่วมมือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ความเข้าใจในการเปิดปิดประตูน้า เพื่อลดผลกระทบที่ พัฒนาความร่วมมือ
จะเกิดกับชุมชน
ทาบัญชีรายชื่อและเบอร์ติดต่อ

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
เตรียมที่ชาร์จแบตและตรวจสอบระบบมือถือถ้าเป็นแบบเติมเงินอาจเปลี่ยนเป็นแบบ เสริมสร้างขีด
รายเดือน
ความสามารถ
มีช่องทางสื่อสารสารอง เช่น วิทยุสื่อสาร เป็นต้น
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ

ผู้มีส่วน
ได้เสีย
หลัก

ปัญหา
คอขวด
สุขอนามัย และ
การจัดการของ
เสีย
การอพยพและ
ศูนย์พักพิง

อาหาร

ความปลอดภัย
ด้านทรัพย์สิน
การสื่อสารและ
ส่งต่อข้อมูล
สภาพการเงิน

ระดับความรุนแรง
ของอุทกภัย35
ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต
ระยะปกติถึงระยะ
เฝ้าระวัง
และ
ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต

ระยะปกติถึงระยะ
เฝ้าระวัง
ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต
ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต
ระยะปกติถึงระยะ
เฝ้าระวัง
ระยะวิกฤตถึงระยะ
ปกติ

ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่ งจาก
ภัยพิบตั ิ
ประเภทมาตรการ
โครงสร้างหรือ
ไม่ใช่โครงสร้าง
การรับมือ
โครงสร้าง
การเตรียมความพร้อม

โครงสร้างและ
ไม่ใช่โครงสร้าง

การเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่โครงสร้าง

การเตรียมความพร้อม
การป้องกัน
การเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่โครงสร้าง

การรับมือ

ไม่ใช่โครงสร้าง

การรับมือ
การบรรเทาผลกระทบ
การเตรียมความพร้อม

ไมใข่โครงสร้าง

การบรรเทาผลกระทบ
การฟื้นฟู

ไม่ใช่โครงสร้าง

ไม่ใช่โครงสร้าง

ไม่ใช่โครงสร้าง
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ตั้งจุดบริการสาธารณสุขและสุขภาพเบื้องต้นในพื้นที่
การกาหนดจุดพักพิงของชุมชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งกลุม่
ประชากรแฝง โดยจุดอพยพที่ประชาชนวางแผนไว้ ได้แก่ เทศบาลตาบลบางกะดี วัด
บางกะดี และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
กรณีอพยพ: การทาแผนอพยพของแต่ละชุมชน โดยมีข้อตกลงร่วมกัน เช่น ระดับการ
ตัดสินใจเพื่ออพยพ โดยแต่ละชุมชนจะสังเกตระดับน้าจากจุดต่าสุด หรือจุดเฝ้าระวัง
ของชุมชน
กรณีไม่อพยพ: แผนการอยู่ในบ้าน โดยแต่ละชุมชนกาหนดสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงบ้าน
กลุ่มเปราะบาง เป็นต้น
ชุมชนเตรียมอาหารในระยะปกติและเฝ้าระวัง
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เสริมสร้างขีด
ความสามารถ

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ,
พัฒนาความร่วมมือ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ,
พัฒนาความร่วมมือ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
ลาเลียงอาหารหรือความช่วยเหลือ ควรเป็นอาหารสาเร็จรูป และใช้เส้นทางที่กาหนด เสริมสร้างขีด
ไว้
ความสามารถ
การจัดเวรยามเฝ้าดูแลรักษาความเรียบร้อย
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
ผู้นาชุมชนเตรียมข้อมูลจานวนประชากรและประชากรแฝง เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพ เสริมสร้างขีด
ความต้องการ จานวนผู้อาศัยอยู่ในบ้าน จานวนผู้อพยพ โดยข้อมูลเหล่านี้จัดเก็บตั้งแต่ ความสามารถ
ช่วงเฝ้าระวัง
การพิจารณาจากภาครัฐด้านการจ่ายค่าชดเชยสาหรับ ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากเหตุ พัฒนาความร่วมมือ
อุทกภัย

7.4

การเลือกมาตรการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่

เนื่องจากข้อจากัดด้านเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ การเลือกมาตรการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action
Plans) ตามการจัดลาดับมาตรการเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีความสาคัญ และทาให้แผนปฏิบัติการนั้นตรงกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะกรณีที่มีการเสนอมาตรการเพื่อป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยมาเป็นจานวนมาก การจัดลาดับมาตรการจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกมาตรการอาจมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของท้องถิ่นนั้น อย่า งไรก็ตาม
การวิเคราะห์ผลประโยชน์ของมาตรการจากปัจจัยเหล่านี้อาจถูกนามาประเมินเพื่อใช้ในการเลือกมาตรการ37 ได้แก่
(1) มาตรการมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากน้อยเพียงใด (Cost effective)
(2) มาตรการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด (Environmentally sound)
(3) มาตรการส่งผลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างมากน้อยเพียงใด (Social impact)
(4) มาตรการสามารถสื่ อ ถึ ง ปั ญ หาและมี แ นวทางแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ต รงจุ ด มากน้ อ ยเพี ย งใด (Activity
addresses the problem)
(5) มาตรการไม่ส่งผลต่อการมีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมือง หรือไม่มี ความขัดแย้งทางการเมืองมากน้อย
เพียงใด (Politically acceptable)
(6) มาตรการสามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด (Activitiy reduces the risk)
(7) มาตรการสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง (ความเหมาะสมด้านเทคนิค) มากน้อยเพียงใด (Technically
feasible)
การประเมินลาดับความเหมาะสมในการเลือกมาตรการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
บริหารความต่อเนื่องในระดับพื้นที่ อาจใช้เกณฑ์ตัวเลขในการประเมินเป็นระดับ 1-5 ดังนี้
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = ไม่ดี
1 = ไม่สามารถยอมรับได้
อนึ่ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นการประเมิ น และหลั ก การในการจั ด ล าดั บ นั้น สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความ
เหมาะสม หลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในโครงการพื้นที่นาร่องบริเวณสวนอุตสาหกรรมบาง
37

หลักเกณฑ์ในการประเมินนั้นอ้างอิงและดัดแปลงมาจาก การประเมินและจัดลาดับความสาคัญของมาตรการบรรเทาผลกระทบภัยพิบัติท้องถิ่น(Local
Mitigation Measures) มาจาก Local Mitigation Planning Guidebook จัดทาโดย Federal Emergency Management Agency : FEMA,
USA(https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31598) และ Ohio Natural Hazard Mitigation Planning Guidebook จัดทา
โดย Ohio Department of Natural Resources และ Ohio Emergency Management Agency
(https://water.ohiodnr.gov/portals/soilwater/pdf/floodplain/interimguidance.pdf)
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กะดี เท่านั้น และเนื่องด้วยข้อจากัดทางด้านเวลาในการจัดทาโครงการ การประเมินจึงเน้นไปทางด้านเชิงคุณภาพ
โดยอิงจากความคิดเห็นของกลุ่มคณะทางานเป็นหลัก ไม่ได้มีการวิเคราะห์ ต้นทุนของแต่ละมาตรการในเชิงลึก การ
ดาเนินการประเมินเพื่อจั ดลาดับความสาคัญครั้งต่อไปอาจใช้วิธีอื่น เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์
(Cost-Benefit Analysis) และ การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis) เป็นต้น
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาตามตาราง 7.2 ที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่า มาตรการเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ ที่ได้มาจากการอภิปรายกลุ่มของคณะทางานจาก 3 ภาคส่วนได้แก่
ภาครั ฐ เอกชน และชุมชนนั้ น บางมาตรการมีความคล้ ายและสอดคล้ องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดความซ้าซ้อ นของ
มาตรการ และทาให้ คณะทางานโครงการนาร่องฯ สามารถจั ดล าดับความส าคัญของมาตรการได้ส ะดวกขึ้น
มาตรการที่ได้มาจากการอภิปรายได้ถูกนามาสรุปโดยแบ่งตามปัจจัยที่อาจทาให้เกิดปัญหาคอขวด และถูกนามา
จัดลาดับความสาคัญ ตามแบบฟอร์ม ในตาราง 7.3 และผลจากการจัดลาดับความสาคัญของมาตรการแสดงใน
ตาราง 7.4 ซึ่งผลของการจัดลาดับความสาคัญได้สรุปมาตรการลงในตารางเมทริกซ์ (Matrix) โดยแกนตั้งเป็น
ประเภทของมาตรการแบ่งตามปัจจัยที่อาจทาให้เกิดปัญหาคอขวด และแกนนอนคือมาตรการตามกรอบเวลาก่อน
ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ ตามลาดับ ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการบริหารจัดการสาธารณภัยทั่วไป
ถึงแม้ว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัย ของพื้นที่นาร่องพบว่าน้าท่วมฉับพลัน (Flash
flood) จากฝนตกหนักภายในพื้นที่ หรือน้าล้นตลิ่งจากแม่น้า (Riverine flood) เข้าไปท่วมพื้นที่ เป็นปัจจัยที่ทาให้
น้ าท่ว มบ่ อยที่สุ ดอย่ างไรก็ตาม ปริ มาณน้ าสะสมจากภาคเหนือที่มากกว่าปกติซึ่งได้รับอิทธิพลจากพายุอย่าง
ต่อเนื่องเช่นในปี พ.ศ. 2554 นั้น ก็อาจเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ซึ่งสามารถทาให้เกิดผลกระทบ
กับพื้นที่อย่างรุนแรงเป็นระยะเวลานานนับเดือน ดังนั้นมาตรการระหว่างเกิดเหตุอุทกภัยอาจมีทั้งมาตรการการ
รับมือต่อเหตุฉุกเฉิน และการบรรเทาผลกระทบซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วน โดยมาตรการซึ่ง
อยู่ในช่วงหลังเกิดเหตุอุทกภัยอาจเป็นมาตรการเดียวกันที่ขยายผลมาจากมาตรการบรรเทาผลกระทบในระยะเวลา
เร่ งด่ว น ยกตัว อย่ างเช่น การพิจ ารณาแนวทางการล าเลี ย งน้าประปาให้ ภ าครัฐ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
ภาคเอกชน และภาคประชาชน การพิจารณาความเป็นไปได้ต่อการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องไปในพื้นที่ที่ได้กาหนด
ไว้ การจัดระเบียบการใช้ถนนในภาวะวิกฤตและการดูแลเส้นทาง การพิจารณาผ่อนผันหรือยืดหยุ่นกฎระเบียบการ
ขนส่ง เป็นต้น
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ตาราง 7.3: แบบฟอร์มการจัดลาดับความสาคัญของมาตรการเพื่อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
หลักเกณฑ์ในการประเมิน (1-5 คะแนน)
1
= ต่ามาก
2
= ต่า
3
= ปานกลาง
4
= สูง
5
= สูงมาก
มาตรการ

วิธีการลงคะแนน: ผู้ประเมินจะแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการต่าง ๆ โดยให้คะแนน
ทุกหลักเกณฑ์ในการประเมิน (7 หลักเกณฑ์) ตั้งแต่ 1 (ต่ามาก) ถึง 5 (สูงมาก)
ผู้ประเมินควรให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นให้ครบทุกช่องในแต่ละข้อ
หลักเกณฑ์การประเมิน
ความ
คุ้มค่าใน
การลงทุน

เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวด
ล้อม

การประปา
1. การสารวจปริมาณการใช้น้าประปาสาหรับภาครัฐ เอกชน
และชุมชน เพื่อสามารถกะเกณฑ์ปริมาณน้าที่ต้องการใช้
ในช่วงวิกฤต
2. การสารวจความเป็นไปได้ในการวางท่อประปาเข้าสู่เขต
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และการกาหนดแนวทางการ
ลาเลียงน้าเพื่อรองรับยามวิกฤต
3. การส ารวจจุ ด เสี่ ย งต่ อ น้ าประปาปนเปื้ อ น และการ
พังทลายของคลองประปา
4. การสร้ า งเครื อ ข่ า ยแหล่ ง น้ าในพื้ น ที่ บ ริ เ วณสวน
อุ ต สาหกรรมบางกะดี น าโดย เทศบาลตาบลบางกะดี
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และสานักงานประปาในพื้นที่
และบริเวณใกล้เคียง
การระบายน้าและการบริหารจัดการน้าในพื้นที่
5. การดูแล ซ่อมแซม เครื่องสูบน้าในพื้นที่ให้พร้อมใช้ งาน
ตลอดเวลา
6. การฝึ ก อบรมเรื่ อ งการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รั บ มื อ
อุทกภัย (เช่น การวางกระสอบทราย การอพยพ การทา
ความเข้ า ใจข้ อ มู ล จากกรมชลประทาน การจั ด ท า
ประกั น ภั ย การจั ด ท าบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิน เป็ น ต้ น ) ส าหรับ
ภาคเอกชน และชุมชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
7. การขุดลอก คูคลอง ในพื้นที่
8. การสารวจความเป็นไปได้ในการเพิ่มช่องทางการระบาย
น้าของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีทางทิศใต้
9. การรณรงค์ ใ ห้ ทุ ก ภาคส่ ว นส าคั ญ ในพื้ น ที่ มี ก ารเตรี ย ม
ความพร้อมเพื่อการบริหารความต่อเนื่องในพื้นที่เมื่อเกิด
เหตุ
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เป็น
การแก้ไข
ประโยชน์ ปัญหาตรง
ต่อสังคมวง
จุด
กว้าง

ไม่มีส่วนได้
เสีย
ทางการ
เมือง

ลดความ
เสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น

สามารถ
นาไป
ปฏิบัติได้
จริง

หลักเกณฑ์ในการประเมิน (1-5 คะแนน)
1
= ต่ามาก
2
= ต่า
3
= ปานกลาง
4
= สูง
5
= สูงมาก
มาตรการ

วิธีการลงคะแนน: ผู้ประเมินจะแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการต่าง ๆ โดยให้คะแนน
ทุกหลักเกณฑ์ในการประเมิน (7 หลักเกณฑ์) ตั้งแต่ 1 (ต่ามาก) ถึง 5 (สูงมาก)
ผู้ประเมินควรให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นให้ครบทุกช่องในแต่ละข้อ
หลักเกณฑ์การประเมิน
ความ
คุ้มค่าใน
การลงทุน

เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวด
ล้อม

10.
การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปิดปิดประตูน้าในพื้นที่แก่ชุมชน
11.
การขอจิ ต อาสาเพื่ อ รั บ มื อ เหตุ อุ ท กภั ย ในพื้ น ที่
(เช่น การขอแรงเพื่อวางกระสอบทรายในพื้นที่เสี่ยง หรือ
เปราะบาง เป็นต้น)
การไฟฟ้า
12.
การตรวจสอบและปรับปรุงระบบควบคุมสถานี
จ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในพื้นที่สูง
13.
การสารวจผู้ต้องการใช้ไฟฟ้าในช่ว งวิก ฤต และ
การกาหนดพื้นที่ที่จาเป็นต้องมีไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องแม้เกิด
เหตุวิกฤต
14.
การส ารวจจุ ด เสี่ ย งที่ อ าจท าให้ เ กิ ด อั น ตรายใน
โรงงาน และชุมชนจากการใช้ไฟฟ้าช่วงน้าท่วม
15.
ก า ร พิ จ า ร ณ า จั ด ท า MOU ร ะ ห ว่ า ง ส ว น
อุตสาหกรรมบางกะดี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อนา
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้เองในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุวิกฤต
16.
การฝึกอบรมและให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย
การสื่อสารและการส่งต่อข้อมูล
17.
การเผยแพร่ เ รื่ อ งข้ อ มู ล ระดั บ น้ าและปริ ม าณ
น้ าฝนแก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และชุ ม ชนที่
เกี่ยวข้อง
18.
การพิจารณาจัดตั้งทีม Flood Fighting สาหรับ
พื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี การจัดทาบัญชี
รายชื่ อ (contact list) และการก าหนดช่ อ งทางการ
สื่อสารข้อมูลเมื่อเกิดเหตุวิกฤต
19. การเผยแพร่ข้ อ มู ลเส้น ทางการจราจรและการสัญจร
ในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย
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เป็น
การแก้ไข
ประโยชน์ ปัญหาตรง
ต่อสังคมวง
จุด
กว้าง

ไม่มีส่วนได้
เสีย
ทางการ
เมือง

ลดความ
เสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น

สามารถ
นาไป
ปฏิบัติได้
จริง

หลักเกณฑ์ในการประเมิน (1-5 คะแนน)
1
= ต่ามาก
2
= ต่า
3
= ปานกลาง
4
= สูง
5
= สูงมาก
มาตรการ

วิธีการลงคะแนน: ผู้ประเมินจะแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการต่าง ๆ โดยให้คะแนน
ทุกหลักเกณฑ์ในการประเมิน (7 หลักเกณฑ์) ตั้งแต่ 1 (ต่ามาก) ถึง 5 (สูงมาก)
ผู้ประเมินควรให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นให้ครบทุกช่องในแต่ละข้อ
หลักเกณฑ์การประเมิน
ความ
คุ้มค่าใน
การลงทุน

เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวด
ล้อม

การคมนาคม
20. การดูแลเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรได้ในช่วง
เกิดเหตุ
- ถนนติวานนท์
- ถนนบางกะดีสายใน
- ถนนวัดบางกะดี
- ถนนบางกุฎีทอง
- ฯลฯ
21. การพิจารณาทาการศึกษาสร้างถนนเลียบคลองประปา
เพื่อเชื่อมต่อถนนรังสิตปทุมธานี
22. การพิจารณาจัดเตรียมเรือ หรือพาหนะใช้ในยามวิกฤต
23. การจัดพาหานะรับส่งประชาชนตามจุดที่กาหนดเมื่อ
เกิดเหตุอุทกภัย
24. การก าหนดเส้ นทางสั ญจรหลัก และรองช่ ว งเกิดเหตุ
วิกฤต และการจัดระเบียบการใช้ถนนในภาวะวิกฤต
ของภาคเอกชน (ขนส่ง) และชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่
ต้องเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่
25. การผ่ อ นผั น หรื อ ยื ด หยุ่ น กฎระเบี ย บการขนส่ ง เช่ น
ระยะเวลาในการวิ่ ง ของรถบรรทุ ก การยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง เป็นต้น
การอพยพและการจัดเตรียมที่อยู่ชั่วคราว
26. การจัดเตรียมศูนย์พักพิง และพิจารณาการจัดตั้งศูนย์
พักพิงแบบรวมศูนย์ และการจัดแบ่งหน้าที่ภายในศูนย์
ดังเช่น
- การให้บริการหรืออานวยความสะดวกด้าน
การสื่อสารโทรคมนาคม
- การให้บริการด้านสาธารณสุข
- การฝึกอาชีพ
- การอบรมและจัดการด้านสุขอนามัย
- ฯลฯ
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เป็น
การแก้ไข
ประโยชน์ ปัญหาตรง
ต่อสังคมวง
จุด
กว้าง

ไม่มีส่วนได้
เสีย
ทางการ
เมือง

ลดความ
เสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น

สามารถ
นาไป
ปฏิบัติได้
จริง

หลักเกณฑ์ในการประเมิน (1-5 คะแนน)
1
= ต่ามาก
2
= ต่า
3
= ปานกลาง
4
= สูง
5
= สูงมาก
มาตรการ

วิธีการลงคะแนน: ผู้ประเมินจะแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการต่าง ๆ โดยให้คะแนน
ทุกหลักเกณฑ์ในการประเมิน (7 หลักเกณฑ์) ตั้งแต่ 1 (ต่ามาก) ถึง 5 (สูงมาก)
ผู้ประเมินควรให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นให้ครบทุกช่องในแต่ละข้อ
หลักเกณฑ์การประเมิน
ความ
คุ้มค่าใน
การลงทุน

เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวด
ล้อม

27. การพิจารณาจัดทาแผนอพยพของแต่ละชุมชนในพื้นที่
และการก าหนดสั ญ ลั ก ษณ์ พื้ น ที่ เ ปราะบางในแต่ ล ะ
ชุมชน
28. การจัดเตรียมเสบียงอาหารและปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
ประชาชนในพื้นที่ เช่น การจัดส่งน้าดื่มไปยังศูนย์พกั พิง
และศูนย์ประสานงานต่าง ๆ (โดยการประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค ปภ เขต1)
แรงงาน
29. การให้คาปรึกษาแก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับนโยบายด้าน
ทรัพยากรบุคคลในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย
30. การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมช่วงวิกฤต
31. การประกาศเฉพาะการจากภาครั ฐ ด้ า นการจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรณีผู้ประกอบการไม่สามารถให้ลูกจ้าง
มาทางานได้ในช่วงวิกฤต
32. การใช้สิทธิรักษาพยาบาลนอกโรงพยาบาลที่ระบุไว้ใน
ประกันสังคมในช่วงวิกฤต
สภาพการเงิน
33. การสนับสนุนจากภาครัฐเรื่องการประกันภัยพิบัติ
34. การลดหย่อนภาษี
35. การจ่ายค่าชดเชยสาหรับ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย
การเตรียมความพร้อมแก่ชุมชนในพื้นที่
36. การสร้างถังเก็บน้าให้ครัวเรือนเพื่อให้สามารถใช้ได้ใน
ยามฉุกเฉิน
37. การพิจารณาเตรียมพื้นที่สูง เพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องผลิต
น้าดื่ม
38. การกาหนดจุดประสานงานในชุมชนและผู้ประสานงาน
ของแต่ละชุมชนเมื่อเกิดเหตุ
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มาตรการ

วิธีการลงคะแนน: ผู้ประเมินจะแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการต่าง ๆ โดยให้คะแนน
ทุกหลักเกณฑ์ในการประเมิน (7 หลักเกณฑ์) ตั้งแต่ 1 (ต่ามาก) ถึง 5 (สูงมาก)
ผู้ประเมินควรให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นให้ครบทุกช่องในแต่ละข้อ
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เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวด
ล้อม

39. การจั ด เวรยามเฝ้ า ดู แ ลรั ก ษาความเรี ย บร้ อ ยแก่
ครัวเรือนในช่วงเกิดเหตุวิกฤต
40. การจั ด ท าข้ อ มู ล ประชากรรวมทั้ ง ประชากรแฝง
เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพ จานวนผู้อาศัยในบ้าน (จานวนผู้
อพยพ) เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องรับรู้
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เป็น
การแก้ไข
ประโยชน์ ปัญหาตรง
ต่อสังคมวง
จุด
กว้าง

ไม่มีส่วนได้
เสีย
ทางการ
เมือง

ลดความ
เสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น

สามารถ
นาไป
ปฏิบัติได้
จริง

ตาราง 7.4: สรุปผลการจัดลาดับมาตรการตามปัจจัยที่อาจทาให้เกิดปัญหาคอขวด และกรอบระยะเวลาการบริหารจัดการเหตุอุทกภัย



ผลคะแนนการจัดลาดับมาตรการได้ มาจากความคิดเห็นส่วนบุคคลของคณะทางานโครงการนาร่องฯ จานวน 37 คน ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็ นผ่ าน
แบบฟอร์ม ณ การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ตัวหนังสือเอียงสีแดง หมายถึง มาตรการที่ได้รับการจัดลาดับความเหมาะสมในการจัดทาแผนปฏิบัติการเป็น 18 อันดับแรก

ปัจจัยที่อาจทา
ให้เกิดปัญหา
คอขวด
การประปา

ก่อน
(ระยะปกติและเฝ้าระวัง)
-การส ารวจจุ ด เสี่ ย งต่ อ การปนเปื้ อ นน้ าประปา และการ
พังทลายของคลองประปา (28.66 คะแนน)

มาตรการ
ระหว่าง
(ระยะเสี่ยงและวิกฤต)

หลัง
(ระยะวิกฤตและฟื้นฟู)

-การสารวจปริมาณการใช้น้าประปาสาหรับภาครัฐ เอกชน
และชุมชน (28.23 คะแนน)
-การสารวจความเป็นไปได้ในการวางท่อประปาเข้าสู่เขตสวน
อุ ต สาหกรรมบางกะดี ซึ่ ง ปั จ จุ บั น สวนอุ ต สาหกรรมใช้
น้าประปาจากการผลิตเองเป็นหลัก โดยซื้อน้าดิบจากการ
ประปานครหลวง (24.89 คะแนน)
-การพิจารณาสร้างเครือข่ายแหล่งน้าพร้อมเบอร์ติดต่อ ของ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี การประปารังสิต ประปาสาแล
และเทศบาลตาบลบางกะดี (24.49 คะแนน)
การระบายน้า
และการบริหาร
จัดการน้าใน
พื้นที่

-การดูแลซ่อมแซมเครื่องสูบน้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน -การรับสมัครจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือด้านการ -การดูแลซ่อมแซมเครื่องสูบน้าให้อยู่ในสภาพ
(26.96 คะแนน)
รับมือเหตุอุทกภัยในพื้นที่ เช่น การขอแรงเพื่อ พร้อมใช้งาน (26.96 คะแนน)
วางกระสอบทรายในพื้นที่เสี่ยง หรือเปราะบาง
-การขุดลอกคูคลองอย่างสม่าเสมอ (26.80 คะแนน)
เป็นต้น (26.23 คะแนน)
-การฝึกอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมืออุทกภัย
เช่น การวางกระสอบทราย การทาความเข้าใจข้อมูลจากกรม
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ปัจจัยที่อาจทา
ให้เกิดปัญหา
คอขวด

ก่อน
(ระยะปกติและเฝ้าระวัง)
ชลประทาน การอพยพ การจัดทาประกันภัย การจัดทาบัญชี
ทรัพย์สิน เป็นต้น สาหรับภาคเอกชน ชุมชน และเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (26.44 คะแนน)
-การรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่มีการเตรียมความพร้อม
เพื่อการบริหารความต่อเนื่องในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุ เช่น การ
จัดทาแผน BCP (25.89 คะแนน)
-การสารวจความเป็นไปได้ในการเพิ่มช่องทางการระบายน้า
ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีทางทิศใต้ (25.61 คะแนน)

การไฟฟ้า

-หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ความรู้ค วามเข้า ใจในการเปิ ด ปิ ด
ประตูน้า แก่ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้า
(24.66 คะแนน)
-การฝึกอบรมและให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย (26.77 คะแนน)
-การตรวจสอบและปรับปรุงระบบควบคุมสถานีจ่ายไฟให้อยู่
ในพื้นที่สูง (26.57 คะแนน)
-การสารวจจุดเสี่ยงที่อาจทาให้เกิดอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า
ของโรงงานและชุมชนกรณีน้าท่วม (25.86 คะแนน)
-การออกสารวจผู้ต้องการใช้ไฟฟ้า การกาหนดพื้นที่ที่ต้องมี
การจ่ า ยไฟอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากการไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ ร ะบบงาน
สามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง (24.81 คะแนน)
-การพิ จ ารณาจัดท า MOU ระหว่ า งสวนอุ ตสาหกรรมบาง
กะดี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง
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มาตรการ
ระหว่าง
(ระยะเสี่ยงและวิกฤต)

หลัง
(ระยะวิกฤตและฟื้นฟู)

ปัจจัยที่อาจทา
ให้เกิดปัญหา
คอขวด

การคมนาคม
ขนส่ง

ก่อน
(ระยะปกติและเฝ้าระวัง)
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อนาไฟฟ้าที่ผลิตได้ใช้เองใน
พื้นที่ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (24.74 คะแนน)
-การกาหนดเส้นทางการสัญจรหลักและรองสาหรับการขนส่ง
และการอพยพช่ ว งเกิ ด เหตุ วิ ก ฤตไว้ ล่ ว งหน้ า เช่ น การ
จั ด เตรี ย มเส้ น ทางอพยพและการขนส่ ง ส ารองจากสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ไปยังถนน 3100 และทางพิเศษอุดร
รัถยา ทางขึ้นลงที่ถนนศรีสมาน (26.76 คะแนน)

มาตรการ
ระหว่าง
(ระยะเสี่ยงและวิกฤต)

หลัง
(ระยะวิกฤตและฟื้นฟู)

-การดู แ ลเส้ น ทางคมนาคม (ถนน) สายหลัก
เช่ น การวางแนวกระสอบทราย ณ จุ ด
เปราะบางของถนน ให้ ส ามารถสั ญ จรได้
(27.16 คะแนน)

-การดูแลเส้นทางคมนาคม (ถนน) สายหลัก
เช่ น การวางแนวกระสอบทราย ณ จุ ด
เปราะบางของถนน ให้ ส ามารถสั ญ จรได้
(27.16 คะแนน)

-การจั ด รถรั บ ส่ ง พนั ก งานบริ ษั ท เอกชนและ -การพิจารณาผ่อนผันหรือยืดหยุ่นกฎระเบียบ
-การพิจารณาการจัดเตรียมเรือหรือพาหนะอื่นที่สามารถลุย ประชาชนในพื้ น ที่ ต ามจุ ด นั ด พบที่ ก าหนด การขนส่ง เช่น (24.30 คะแนน)
น้าได้โดยคาดการณ์จานวนพาหนะจากจานวนที่ใช้ในปี 2554 (26.67 คะแนน)
โดยประสานงานกั บ หั ว หน้ า ชุ ม ชนไว้ ล่ ว งหน้ า (25.14 -การพิจารณาผ่อนผันหรือยืดหยุ่นกฎระเบียบ
คะแนน)
การขนส่ ง เช่ น ระยะเวลาในการวิ่ ง ของ
-การพิจารณาทาการศึกษาการสร้างถนนเลียบคลองประปา รถบรรทุก การยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่า นทาง
เพิ่มเติม เพื่อเชื่อมต่อถนนรังสิตปทุมธานี (ด้านทิศเหนือ) ซึ่ง (24.30 คะแนน)
เป็ น เส้ น ทางเชื่ อ มต่ อ ทางด่ ว นสายบางปะอิ น ปากเกร็ ด(24.29 คะแนน)
การอพยพและ
การจัดเตรียมที่
อยู่ชั่วคราวและ
เสบียง

-การพิจารณาจัดทาแผนอพยพของแต่ละชุมชนในพื้นที่และ -การพิ จ ารณาจั ด เตรี ย มเสบี ย งอาหารและ -การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
การกาหนดสัญลักษณ์พื้นที่เปราะบางในแต่ละชุมชน (27.21 ปัจจัยพื้นฐานสาหรับประชาชน เช่น การจัดส่ง ภายในศู น ย์ พั ก พิ ง เช่ น การฝึ ก อาชี พ การ
คะแนน)
น้ าดื่ ม ไปยั งศูน ย์พั กพิ งและศู นย์ ประสานงาน สาธารณสุข เป็นต้น (26.01 คะแนน)
-การจัดเตรียมศูนย์พักพิงและพิจารณาการจัดตั้งศูนย์พักพิง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค และปภ.เขต 1 ซึ่งปภ.
แบบรวมศูนย์ (26.01 คะแนน)
เขต 1 มีรถผลิตน้าดื่มเคลือ่ นที่ (26.77 คะแนน)
-การพิจารณาเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวสาหรับผู้
ที่ได้รับผลกระทบ (26.01 คะแนน)
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ปัจจัยที่อาจทา
ให้เกิดปัญหา
ก่อน
คอขวด
(ระยะปกติและเฝ้าระวัง)
การสื่ อ สารและ -ก า ร พิ จ า ร ณ า จั ด ตั้ งที ม flood fighting เ พื่ อ เ ป็ นที ม
การส่งต่อข้อมูล ประสานงานการสื่อสาร และการถ่ายทอดข้อมูลที่สาคัญไปสู่
เครือข่ายอื่น รวมทั้งกาหนดการใช้ช่องทาง และความถี่ใน
การส่งข้อมูลที่สาคัญ ไปยังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง (25.34 คะแนน)

แรงงาน

มาตรการ
ระหว่าง
(ระยะเสี่ยงและวิกฤต)
-การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ โดยเ ฉ พา ะ
สถานการณ์ น้ าระหว่ า งภาครั ฐ เอกชน และ
ชุมชนในพื้นที่ ในยามฉุกเฉิน โดยส่งข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่กาหนด (26.71 คะแนน)

หลัง
(ระยะวิกฤตและฟื้นฟู)

-การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ด้ า นเส้ น ทางการจราจร
ในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย (26.67 คะแนน)

-การพิจารณาหาช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารของบริษัทและ -การพิ จ ารณาย้ า ยพนั ก งานไปปฏิ บั ติ ง าน ณ -การให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ภ าคเอกชนเกี่ ย วกั บ
ข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐแก่พนักงาน*
สถานที่สารอง เช่น โรงงานในพื้นที่หรือสาขา นโยบายด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลเมื่ อ เกิ ด เหตุ
อื่นที่ไม่ประสบภัย*
อุทกภัย (26.01 คะแนน)
-การให้ข้อมูลการจ้างงานสาหรับพนักงานที่ไม่ -การใช้สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคมให้มี
สามารถไปทางานได้ตามปกติ*
ความยืดหยุ่น สามารถรับบริการการรักษากับ
โรงพยาบาลอื่นนอกเหนือจากโรงพยาบาลที่
ระบุไว้ในสิทธิ (25.44 คะแนน)
-การพิจารณาประกาศจากภาครัฐเกี่ยวกับการ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการด้ า นการจ่ า ย
ค่าตอบแทน กรณีผู้ประกอบการประสบเหตุ
งานหยุดชะงัก (23.94 คะแนน)
- การช่ ว ยเหลือ จากภาครัฐด้า นการจ่ายเงิน
สมทบประกันสังคม (23.36 คะแนน)
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ปัจจัยที่อาจทา
ให้เกิดปัญหา
คอขวด
สภาพการเงิน

ก่อน
(ระยะปกติและเฝ้าระวัง)
-การสนับสนุนจากภาครัฐด้านการเป็นผู้รับประกันภัยขั้นต่า
(23.43 คะแนน)

มาตรการ
ระหว่าง
(ระยะเสี่ยงและวิกฤต)

-การตรวจเช็คเงื่อนไข และความคุ้มครองของกรมธรรม์ ที่
บริษัทเอกชนมีอยู่และการพิจารณาซื้อประกันภัยในส่วนที่ยัง
ไม่ครอบคลุมเพิ่มเติม*
-การจัดทาบัญชีทรัพย์สิน*

การเตรียมความ
พร้อมแก่ชุมชน
ในพื้นที่

-การพิ จ ารณาสร้ า งถั ง เก็ บ น้ าของแต่ ล ะครั ว เรื อ นเพื่ อ ให้ -การจัดเวรยามเฝ้าดูแลรักษาความเรียบร้อยแก่
สามารถอยู่ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองก่ อ นในระยะสั้ น / ยามฉุ ก เฉิ น ค รั ว เ รื อ น ใ น ช่ ว ง เ กิ ด เ ห ตุ วิ ก ฤ ต (25.00
(25.73 คะแนน)
คะแนน)
-การพิจารณาเตรียมพื้นที่สูงสาหรับชุมชน เพื่อใช้เป็นสถาน
สารองสาหรับใช้ในงานอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
ประชาชนอย่างต่อเนื่องในยามฉุกเฉิน เช่น เป็นที่ตั้งเครื่อง
ผลิตน้าดื่ม ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์และเสาสัญญาณโทรศัพท์
ชั่วคราว จุดตั้งบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ เป็นต้น (23.89
คะแนน)
-การก าหนดจุ ด ประสานงานในชุ ม ชน รวมทั้ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้
ประสานงานของแต่ ล ะชุ ม ชนเมื่ อ เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น (25.60
คะแนน)
-การพิ จ ารณาจั ด ท าข้ อ มู ล ประชากรและประชากรแฝง
เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพ จานวนผู้อาศัยในบ้าน และจานวนผู้
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หลัง
(ระยะวิกฤตและฟื้นฟู)
-การจ่ายค่าชดเชยสาหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุอุทกภัย (26.71 คะแนน)
-ความช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการลดหย่อน
ภาษี (23.43 คะแนน)
-การติดต่อบริษัทประกันเพื่อตรวจสอบและ
ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อเรียกร้ อง
ค่าสินไหมได้อย่างรวดเร็ว*
-

ปัจจัยที่อาจทา
ให้เกิดปัญหา
คอขวด

ก่อน
(ระยะปกติและเฝ้าระวัง)
อพยพ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้
(25.03 คะแนน)

มาตรการ
ระหว่าง
(ระยะเสี่ยงและวิกฤต)

หลัง
(ระยะวิกฤตและฟื้นฟู)

หมายเหตุ: * ของปัจจัยด้าน “แรงงาน” และ “สภาพการเงิน” หมายถึง มาตรการได้ถูกกล่าวถึงจากการวิเคราะห์ของภาคเอกชน แต่ไม่ได้ถูกนามาวิเคราะห์ในการจัดลาดับ
มาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารความต่อเนื่องในระดับพื้นที่ เนื่องจากกลุ่มคณะทางานภาคเอกชนพิจารณาว่ามาตรการดังกล่าวขึ้นอยู่กับระเบียบและนโยบายของแต่ละบริษัท
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บทที่ 8 การจัดทา Area BCM: แผนการดาเนินการ สาหรับ Area BCM
หลังจากที่ประชุมเชิงปฏิบัติการได้วิเคราะห์มาตรการสาหรับการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจในระดับพื้นที่
(วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559) และได้จัดลาดับความสาคัญและความเหมาะสมของมาตรการเพื่อนามาจัดทา
แผนปฏิบัติการ (วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) แล้วนั้น คณะทางานโครงการนาร่องการบริหารความต่อเนื่อ ง
ทางธุรกิจในระดับพื้นได้มีการคัดเลือกมาตรการลาดับต้นมาจัดทาแผนปฏิบัติการสาหรับการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุร กิจ พื ้น ที ่น าร่อ งบริเ วณสวนอุต สาหกรรมบางกะดี จัง หวัด ปทุม ธานี โดยมีน างวารุณ ี ล าใย รอง
นายกเทศมนตรีตาบลบางกะดี เป็นประธานการอภิปราย
8.1 แผนปฏิบัติการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรม
คณะทางานโครงการนาร่อง Area BCM ได้วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับมาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
บริหารความต่อเนื่ องทางธุร กิจ ทั้งหมด 40 มาตรการโดยประมาณ หลังจากนั้นคณะทางานและผู้ติดตามรวม
จ านวน 37 ท่ า น ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ เพื่ อ น ามาจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร ในวั น ที่ 4
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยได้จัดลาดับความสาคัญ 18 มาตรการแรกเพื่อจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการ (ตาราง 7.4)
ตาราง 8.1 แสดง 20 มาตรการที่เป็นมาตรการที่มีความสาคัญลาดับต้นๆ รวมไปถึงมาตรการที่เพิ่มเติม
หรือปรับปรุงขึ้นจากเดิมตามข้อแนะนาของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจาก
การวิเคราะห์พบว่ามาตรการเพื่อ ลดผลกระทบที่อาจทาให้เกิดปัญหาคอขวดด้านการประปา ได้แก่ การสารวจจุด
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนน้าประปา และการพังทลายของคลอง และการสารวจปริมาณการใช้น้าประปาสาหรับภาครัฐ
เอกชน และชุมชน มีคะแนนสูงเป็นสองลาดับแรก และมาตรการการพิจารณาจัดทาแผนอพยพของแต่ละชุมชนใน
พื้นที่ มีคะแนนสูงเป็นลาดับรองลงมา
ตาราง 8.1: มาตรการที่ถูกจั ดให้มีความสาคัญ 20 ลาดับแรกเพื่อนาไปจัดทาแผนปฏิบัติการการบริห ารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
ลาดับ
มาตรการ
ที่
1
การสารวจจุดเสี่ยงต่อการปนเปื้อนน้าประปา และการพังทลายของคลอง
ประปา (28.66 คะแนน)
2
การสารวจปริมาณการใช้น้าประปาสาหรับภาครัฐ เอกชนและชุมชน
(28.23 คะแนน)
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ปัจจัยที่อาจทาให้
เกิดปัญหาคอขวด
การประปา

ช่วงระยะการ
จัดการอุทกภัย
ก่อน

การประปา

ก่อน

ลาดับ
มาตรการ
ที่
3
การพิจารณาจัดทาแผนอพยพของแต่ละชุมชนในพื้นที่และการกาหนด
สัญลักษณ์พื้นที่เปราะบางในแต่ละชุมชน (27.21 คะแนน)
4
5

การดูแลเส้นทางคมนาคม (ถนน) สายหลัก เช่น การวางแนวกระสอบทราย
บริเวณจุดเปราะบางของถนน ให้สามารถสัญจรได้ (27.16 คะแนน)
การดูแลซ่อมแซมเครื่องสูบน้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (26.96 คะแนน)

6

การขุดลอกคูคลองอย่างสม่าเสมอ (26.80 คะแนน)

7

การฝึกอบรมและให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อปุ กรณ์
ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย (26.77 คะแนน)
การพิจารณาจัดเตรียมเสบียงอาหารและปัจจัยพื้นฐานสาหรับประชาชน เช่น
การจัดส่งน้าดื่มไปยังศูนย์พักพิงและศูนย์ประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมภิ าค และปภ.เขต 1 ซึ่งปภ.เขต 1 มี
รถผลิตน้าดืม่ เคลื่อนที่ (26.77 คะแนน)
การกาหนดเส้นทางการสัญจรหลักและรองสาหรับการขนส่งและการอพยพช่วง
เกิดเหตุวิกฤตไว้ล่วงหน้า เช่น การจัดเตรียมเส้นทางอพยพและการขนส่ง
สารองจากสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ไปยังถนน 3100 และทางพิเศษอุดร
รัถยา ทางขึ้นลงที่ถนนศรีสมาน (26.76 คะแนน)
การเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญโดยเฉพาะสถานการณ์น้าระหว่างภาครัฐ เอกชน
และชุมชนในพื้นที่ ในยามฉุกเฉิน โดยส่งข้อมูลตามระยะเวลาที่กาหนด และ
เพิ่มช่องทางการสื่อสารถึงประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมตลอดทั้งช่วง
ระยะเวลาวิกฤต (26.71 คะแนน) (หมายเหตุ: มาตรการนีไ้ ด้ถูกปรับปรุง
เพิ่มเติมตามข้อแนะนาของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ)
การจ่ายค่าชดเชยสาหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (26.71 คะแนน)
การจัดรถรับส่งพนักงานบริษัทเอกชนและประชาชนในพื้นที่ตามจุดนัดพบที่
กาหนด และประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่งในภาวะวิกฤต (หมายเหตุ:
มาตรการนี้ได้ถูกปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อแนะนาของคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ) (26.67 คะแนน)
การตรวจสอบและปรับปรุงระบบควบคุมสถานีจ่ายไฟให้อยู่ในพื้นทีส่ ูง (26.57
คะแนน)
การฝึกอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมืออุทกภัย เช่น การวาง
กระสอบทราย การทาความเข้าใจข้อมูลจากกรมชลประทาน การอพยพ การ
จัดทาประกันภัย การจัดทาบัญชีทรัพย์สิน เป็นต้น สาหรับภาคเอกชน ชุมชน
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (26.44 คะแนน)

8

9

10

11
12

13
14
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ปัจจัยที่อาจทาให้
เกิดปัญหาคอขวด
การอพยพและ
จัดเตรียมที่อยู่
ชั่วคราว
การคมนาคมขนส่ง

ช่วงระยะการ
จัดการอุทกภัย
ก่อน

การระบายน้า และ
การบริหารจัดการ
น้าในพื้นที่
การระบายน้า และ
การบริหารจัดการ
น้าในพื้นที่
การไฟฟ้า

ก่อน และ หลัง

การอพยพและการ
จัดเตรียมที่อยู่
ชั่วคราว

ระหว่าง

การคมนาคมขนส่ง

ก่อน

การสื่อสารและการ
ส่งต่อข้อมูล

ระหว่าง

สภาพการเงิน
การคมนาคมขนส่ง

หลัง
ระหว่าง

การไฟฟ้า

ก่อน

การระบายน้าและ
การบริหารจัดการ
น้าในพื้นที่

ก่อน

ระหว่าง และ หลัง

ก่อน
ก่อน

ลาดับ
มาตรการ
ที่
15
การรับสมัครจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือด้านการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ เช่น การขอ
กาลังสนับสนุนเพื่อวางกระสอบทรายในพื้นที่เสี่ยงหรือเปราะบาง เป็นต้น
(26.23 คะแนน)
16
การจัดเตรียมศูนย์พักพิงและพิจารณาการจัดตั้งศูนย์พักพิงแบบรวมศูนย์
การเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวระหว่างเกิดเหตุ และการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบภายในศูนย์พักพิง (26.01 คะแนน)
17
การให้คาปรึกษาแก่ภาคเอกชนเกีย่ วกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลเมื่อเกิด
เหตุอุทกภัย (26.01 คะแนน)
18
การรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการบริหารความ
ต่อเนื่องในพื้นทีเ่ มื่อเกิดเหตุ เช่น การจัดทาแผน BCP (25.89 คะแนน)
19

20

ปัจจัยที่อาจทาให้
เกิดปัญหาคอขวด
การระบายน้าและ
การบริหารจัดการ
น้าในพื้นที่
การอพยพและการ
จัดเตรียมที่อยู่
ชั่วคราว
แรงงาน

ช่วงระยะการ
จัดการอุทกภัย
ระหว่าง

การระบายน้าและ
การบริหารจัดการ
น้าในพื้นที่
สุขอนามัยและการ
จัดการของเสีย

ก่อน

ให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการจัดการของเสียให้กับภาคเอกชนและชุมชน
ในช่วงน้าท่วม เช่น การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ การ
จัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนในช่วงระยะวิกฤต (หมายเหตุ: มาตรการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมนีไ้ ด้ถูกเพิม่ เติมขึ้นจากเดิมตามข้อแนะนาของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ)
ทาทางเดินชั่วคราวสาหรับประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย
การคมนาคมขนส่ง
(หมายเหตุ: มาตรการนีไ้ ด้ถูกเพิม่ เติมขึ้นจากเดิมตามข้อแนะนาของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ)

ก่อน ระหว่าง และ
หลัง
หลัง

ก่อน และ ระหว่าง

ระหว่าง

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยทรัพยากรและระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจากัด คณะทางานโครงการนาร่องฯ ได้เลือก
มาตรการที่มีคะแนนสูงที่สุดตามช่วงระยะก่อนเกิดเหตุ 1 มาตรการ ระหว่างเกิดเหตุ 1 มาตรการ และหลังเกิดเหตุ
2 มาตรการ เพื่อจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม มาตรการการสารวจปริมาณการใช้น้าประปาสาหรับ
ภาครัฐ เอกชนและชุมชน ซึ่งเป็นมาตรการที่มีคะแนนสูงสุดในช่วงระยะเวลาก่อนเกิดเหตุเป็นลาดับที่สอง ได้ถูก
เลือกขึ้นมาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการ แทนมาตรการการสารวจจุดเสี่ยงต่อการปนเปื้อนน้าประปา และการพังทลาย
ของคลองประปาซึ่งมีคะแนนสูงสุดเนื่องจากมาตรการสารวจจุดเสี่ยงต่อน้าประปาดังกล่าวได้มีการสารวจและ
ตรวจสอบเป็นประจาจากสานักงานประปาที่รับผิดชอบในพื้นที่ นอกจากนี้แผนการดาเนินการสาหรับอีก 15
มาตรการได้ถูกนาเสนอในตาราง 8.2 ตามข้อแนะนาของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการกับคณะทางานครั้งสุดท้าย ทั้งนี้เพื่อให้แผนปฏิบัติการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพควรจะมีการระบุระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการจัดทาแผน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เกี่ยวข้อง และแนวทางใน
การจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะด้านการเงินเพื่อนามาใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจในระดับพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรม ดังแสดงในตาราง 8.2
นอกจากนั้นเพื่อให้แผนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและสามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้จริง และมีเจ้าภาพในการ
จั ด ท าแผนอย่ า งชั ด เจน ผู้ มี อ านาจในพื้ น ที่ ค วรเป็ น ผู้ อ นุ มั ติ แ ละให้ ค วามเห็ น ชอบในการจั ด ท าแผน เช่ น
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ตาราง 8.2: แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (สาหรับมาตรการที่ถูกจัดให้มีความสาคัญ 20 ลาดับแรก จากตาราง 8.1)
หมายเหตุ:
 จากการประชุมคณะกรรมการอานวยการฯ จังหวัดปทุมธานี เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีความเห็นว่า บางมาตรการควรเน้นเป็นมาตรการสาคัญที่ควรนามาใช้ในการฝึกซ้อม
แผนแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรการในช่วงระหว่างเกิดเหตุ จึงได้ทาการระบุความจาเป็นของมาตรการเหล่านี้ในคอลัมน์สุดท้ายของตาราง
 ตัวหนังสือสีฟา้ แสดงถึงมาตรการ 4 หัวข้อที่ได้ทาการตกลงในการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทางาน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ลาดับ ช่วงระยะ
ที่
การ
จัดการ
อุทกภัย
1

ก่อน

2

ก่อน

มาตรการที่นาเสนอ

แผนรายละเอียด

ระยะเวลา
ในการ
จัดทา

การสารวจจุดเสี่ยงต่อการปนเปื้อน - เก็บตัวอย่างน้าตามจุดสุม่ ตรวจสอบคุณภาพ
ทุกสัปดาห์
น้าประปา และการพังทลายของ โดยเฉพาะท่อน้าประปาและคลองที่เป็นจุดเสี่ยง โดย
คลองประปา
ใช้แผนที่ระบบเส้นการจ่ายน้าประปาประกอบ
- ทาการตรวจวิเคราะห์นาอุ
้ ปโภคบริโภคตามเกณฑ์
ทางด้าน กายภาพ เคมี ชีวภาพ
- ประเมินศักยภาพและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นตามจุดต่าง ๆ ในคลอง
- สรุปผลส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีพบ
น้าประปาปนเปื้อน และการพังทลายของคลอง
การสารวจปริมาณการใช้
- ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค ผูแ้ ทนการประปา
1 เดือน
น้าประปาสาหรับภาครัฐ เอกชน นครหลวง ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน
และชุมชน
ในพื้นที่ร่วมหารือถึงปริมาณน้าที่ตอ้ งการใช้
- แต่ละหน่วยงานหาข้อมูลเกีย่ วกับเรื่องความต้องการ
ใช้น้าประปา
- กาหนดและคานวณความต้องการใช้ปริมาณน้า
ในช่วงวิกฤตลดลงไป 50%
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แหล่ง
งบประมาณ
ที่เป็นไปได้
(อาจปรับได้
ตามสมควร)
การประปา
ส่วนภูมภิ าค

การประปาส่วน
ภูมิภาค

- บริษัทเอกชน
- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

- การประปาส่วน
ภูมิภาค
- การประปานคร
หลวง

สวน
ใช้
อุตสาหกรรมบาง งบประมาณ
กะดี
ของแต่ละ
บริษัท/ แต่
ละส่วน

การฝึกซ้อม
แผนแบบเต็ม
รูปแบบ
ไม่จาเป็น

ไม่จาเป็น

ลาดับ ช่วงระยะ
ที่
การ
จัดการ
อุทกภัย
3

4

5

ก่อน

มาตรการที่นาเสนอ

แผนรายละเอียด

การพิจารณาจัดทาแผนอพยพของ
แต่ละชุมชนในพื้นที่และการ
กาหนดสัญลักษณ์พื้นที่เปราะบาง
ในแต่ละชุมชน

- กาหนดบุคคลที่รับผิดชอบของแต่ละชุมชนเพื่อ
อานวยความสะดวกและแผนการอพยพ
- จัดประชุมระหว่างผู้นาชุมชนเพือ่ ประเมินความ
ปลอดภัยและเส้นทางที่ใกล้ที่สดุ ทาการระบุจุดที่มี
ความเสีย่ งและจัดทาแนวทางการอพยพ
- จัดทาเอกสารสาหรับสื่อสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่ให้กับสมาชิกในชุมชน
- ทาการฝึกซ้อมแผนอพยพ
- จัดทาป้ายเตือนภัยในจุดที่มีความเสี่ยง
ระหว่าง การดูแลเส้นทางคมนาคม (ถนน) - ประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
และ หลัง สายหลักเช่น การวางแนว
แบ่งพื้นที่จราจรที่ต้องรับผิดชอบ
กระสอบทรายบริเวณจุด
- ป้องกันเส้นทางหลัก โดยให้สามารถสัญจรได้ด้วย
เปราะบางของถนน ให้สามารถ
การวางแนวกระสอบทรายบริเวณจุดเปราะบางของ
สัญจรได้
ถนน
- การจัดทาป้ายเตือนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสูงของ
ถนน และความลึกของระดับน้า
- จัดทาป้ายเพือ่ แนะนาเส้นทางที่สามารถสัญจรได้
- จัดเวรยามเพื่อเฝ้าระวังแนวเส้นทาง เช่น หน่วยงาน
กู้ชีพ อปพร .โดยให้มีการประสานงานผ่าน ปภ .
ปทุมธานี
ก่อนและ การดูแลซ่อมแซมเครื่องสูบน้าให้ - จัดทาแผนการสารวจสภาพเครื่องสูบน้า เพื่อให้มี
หลัง
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
การสารวจเป็นประจา
- ดาเนินการสารวจสภาพเครื่องสูบน้าของหน่วยงาน
ของตนเอง
- กรณีพบเครื่องสูบน้าไม่พร้อมใช้งาน ของบประมาณ
เพื่อดาเนินการซ่อมแซม
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แหล่ง
งบประมาณ
ที่เป็นไปได้
(อาจปรับได้
ตามสมควร)
ปภ.
ปทุมธานี

การฝึกซ้อม
แผนแบบเต็ม
รูปแบบ

6 เดือน

- ปภ. ปทุมธานี
- ผู้นาชุมชน

- สมาชิกชุมชน
- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะดี
- ตัวแทนจาก
ศูนย์พักพิง
- เทศบาลตาบล
บางกะดี

ประชุม 1
วัน
(ระยะเวลา
ขึ้นอยู่กับ
บริบท
เฉพาะของ
ถนนแต่ละ
เส้น)

- แขวงการทาง
ปทุมธานี
- ปภ. ปทุมธานี

- เทศบาลตาบล
บางกะดี
- หน่วยทหารใน
พื้นที่ เช่น ศูนย์
ซ่อมสร้างสิ่ง
อุปกรณ์สาย
สรรพาวุธ

ใช้
งบประมาณ
ของแต่ละ
ส่วนงาน
(รับผิดชอบ
เอง)

ควรมี

ก่อนฤดูฝน

- กรมชลประทาน
- เทศบาลตาบล
บางกะดี
- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะดี

หน่วยทหารใน
พื้นที่ เช่น ศูนย์
ซ่อมสร้างสิ่ง
อุปกรณ์สาย
สรรพาวุธ

ใช้
งบประมาณ
ของแต่ละ
ส่วนงาน
(รับผิดชอบ
เอง)

ไม่จาเป็น

ควรมี

ลาดับ ช่วงระยะ
ที่
การ
จัดการ
อุทกภัย
6

ก่อน

7

ก่อน

8

ระหว่าง

มาตรการที่นาเสนอ

แผนรายละเอียด

การขุดลอกคูคลองอย่างสม่าเสมอ

ระยะเวลา
ในการ
จัดทา

- สารวจพื้นที่และเส้นทางน้าเพื่อขุดลอกและปรับปรุง ก่อนฤดูฝน
คลองสาธารณะ
- จัดประชุมหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
- ดาเนินการขุดลอกคลองด้วยเครือ่ งจักรที่เหมาะสม
เช่น เรือขุด รถขุด
การฝึกอบรมและให้ความรู้ชุมชน - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานีประสานงาน 6 เดือน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ กับประธานชุมชน เพื่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับความ
อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย ปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย
แก่ชุมชน และทาการสอนผู้นาชุมชนเพื่อไปถ่ายทอด
ความรู้ต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ทาการตรวจสอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างน้อยปีละครั้ง
- จัดทาโบรชัวร์และสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อ
เกิดเหตุอุทกภัย
การพิจารณาจัดเตรียมเสบียง
- ประเมินความต้องการอาหาร น้าดื่ม และสิ่งจาเป็น ก่อนฤดูฝน
อาหารและปัจจัยพื้นฐานสาหรับ พื้นฐานต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในศูนย์พักพิงหากเกิด
ประชาชน เช่น การจัดส่งน้าดื่มไป เหตุการณ์น้าท่วม เช่น ถุงยังชีพ เป็นต้น
ยังศูนย์พักพิงและศูนย์
- จัดทาแผนเพื่อส่งมอบ อาหาร น้าดื่ม และสิ่งจาเป็น
ประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พื้นฐานต่าง ๆ ที่จาเป็นไปยังศูนย์พักพิงหากเกิด
โดยการประปานครหลวง การ
เหตุการณ์น้าท่วม
ประปาส่วนภูมภิ าค และปภ.เขต 1 - สนับสนุนให้ประชาชนทาการเก็บเสบียงอาหารและ
ซึ่งปภ.เขต 1 มีรถผลิตน้าดื่ม
น้าดื่มไว้ล่วงหน้าสาหรับเหตุฉุกเฉิน
เคลื่อนที่
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แหล่ง
งบประมาณ
ที่เป็นไปได้
(อาจปรับได้
ตามสมควร)
เทศบาล
ตาบลบาง
กะดี

การฝึกซ้อม
แผนแบบเต็ม
รูปแบบ

เทศบาลตาบล
บางกะดี

- กรม
ชลประทาน
- กรมทางหลวง
ชนบท

- การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขา
ปทุมธานี
- ผู้นาชุมชน

ปภ. ปทุมธานี

การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค
สาขา
ปทุมธานี

ไม่จาเป็น

- เทศบาลตาบล
บางกะดี
- ปภ. ปทุมธานี
- บริษัทเอกชน
-การประปานคร
หลวง
- การประปาส่วน
ภูมิภาค
- ศูนย์ ปภ. เขต 1

- เหล่ากาชาด จ. - เหล่า
ปทุมธานี
กาชาด จ.
- สนง. พัฒนา
ปทุมธานี
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จ.ปทุมธานี
- หน่วยทหารใน
พื้นที่ เช่น ศูนย์
ซ่อมสร้างสิ่ง
อุปกรณ์สาย
สรรพาวุธ

ไม่จาเป็น

ควรมี

ลาดับ ช่วงระยะ
ที่
การ
จัดการ
อุทกภัย

มาตรการที่นาเสนอ

แผนรายละเอียด

ระยะเวลา
ในการ
จัดทา

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

3 เดือน

- กรมทางหลวง
- กรมทางหลวง
ชนบท
- ปภ. ปทุมธานี

- บริษัทเอกชน
- ผู้นาชุมชน

แหล่ง
งบประมาณ
ที่เป็นไปได้
(อาจปรับได้
ตามสมควร)
- กรมทาง
หลวง
- กรมทาง
หลวงชนบท

การฝึกซ้อม
แผนแบบเต็ม
รูปแบบ

9

ก่อน

การกาหนดเส้นทางการสัญจรหลัก
และรองสาหรับการขนส่งและการ
อพยพช่วงเกิดเหตุวิกฤตไว้
ล่วงหน้า

- จัดตั้งทีมงานเพื่อทาการศึกษาและสารวจเส้นทาง
อพยพและขนส่งในกรณีเกิดเหตุวกิ ฤต
- จัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปเกีย่ วกับการกาหนด
เส้นทางการสัญจรหลักและรองสาหรับการขนส่งและ
การอพยพช่วงเกิดเหตุ
- เผยแพร่ข้อมูลไปยังประชาชนผ่านทางผู้มีส่วนได้
เสียที่สาคัญ (focal points)

10

ระหว่าง

- ทาการศึกษาและวิเคราะห์ว่าช่องทางการสื่อสารทีม่ ี 6 เดือน
อยู่เพียงพอที่จะให้ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนหรือไม่ เช่น อีเมล ไลน์
โทรสารเว็บไซต์ วิทยุ เป็นต้น
- ทาการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ข้อมูลน้าท่วม
ให้กับประชาชน
- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยผ่านไปยังประชาชน
ในพื้นที่ผ่านทางจุด Focal Point ที่ได้กาหนดไว้
ล่วงหน้าโดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะดี
- กรมชลประทาน
- สถานี
อุตุนิยมวิทยา
ปทุมธานี
- ปภ .ปทุมธานี

- สานักงาน
ปภ .
ประชาสัมพันธ์ ปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
- บริษัทเอกชน
- ผู้นาชุมชน
- หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ
ในพื้นที่

11

หลัง

การเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญ
โดยเฉพาะสถานการณ์นาระหว่
้
าง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่
ในยามฉุกเฉิน โดยส่งข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่กาหนด และเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารถึงประชาชนใน
พื้นที่ให้ครอบคลุมตลอดทั้งช่วง
ระยะเวลาวิกฤต (หมายเหตุ:
มาตรการนี้ได้ถูกปรับปรุงเพิ่มเติม
ตามข้อแนะนาของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ)
การจ่ายค่าชดเชยสาหรับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย

กรณีประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
- การสารวจความเสียหาย
- การประเมินความเสียหาย
- การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

- ผู้ว่าราชการ
จังหวัด
- กรมป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
- เทศบาลตาบล
บางกะดี

- ผู้นาชุมชน
- หน่วยงาน
ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบ
ราชการ

ไม่จาเป็น

- กรม
ชลประทาน

ตามระเบียบ
ที่มีการ

ไม่จาเป็น

กรณีไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบกาหนดเกณฑ์การจ่าย
ค่าชดเชย
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7 วัน
60 วัน
30 วัน
6 เดือน

ควรมี

ควรมี

ลาดับ ช่วงระยะ
ที่
การ
จัดการ
อุทกภัย

มาตรการที่นาเสนอ

แผนรายละเอียด

ระยะเวลา
ในการ
จัดทา

- กรณีเอกชนเป็นผูจ้ ัดทา สามารถทาในรูปแบบ CSR
ได้

ผู้รับผิดชอบหลัก

- เทศบาลตาบล
บ้านใหม่

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

12

ระหว่าง

การจัดรถรับส่งพนักงาน
บริษัทเอกชนและประชาชนใน
พื้นที่ตามจุดนัดพบที่กาหนด และ
ประสานงานกับผู้ประกอบการ
ขนส่งในภาวะวิกฤต (หมายเหตุ:
มาตรการนี้ได้ถูกปรับปรุงเพิ่มเติม
ตามข้อแนะนาของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ)

- จัดประชุมเพื่อให้บริษัทเอกชนต่าง ๆ มากาหนดจุด 3 เดือน
รถรับส่งพนักงานในพื้นที่ร่วมกัน
- กาหนดหน้าที่ในการรับส่ง ตารางเวลา เป็น MOU
สาหรับบริษัทเอกชนต่างๆ
- ประเมินความต้องการรถรับส่งของพนักงาน
บริษัทเอกชนและประชาชนเมื่อเกิดเหตุน้าท่วม
- จัดเตรียมยานพาหนะฉุกเฉิน เช่น เรือ ยานพาหนะ
ทางน้าอื่น ๆ (ร่วมกับบริษัทอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง)
- ประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่งเพื่อรองรับการ
ขนส่งทั้งคนและสินค้าในภาวะวิกฤต

- เทศบาลตาบล
บางกะดี
- ผู้นาชุมชน
- บริษัทเอกชน
- สวน
หน่วยทหารใน
อุตสาหกรรมบาง พื้นที่ เช่น ศูนย์
กะดี
ซ่อมสร้างสิ่ง
- บริษัทเอกชนใน อุปกรณ์สาย
บริเวณสวน
สรรพาวุธ
อุตสาหกรรมบาง
กะดี
- สานักงานขนส่ง
จังหวัดปทุมธานี
- ปภ. ปทุมธานี

13

ก่อน

การตรวจสอบและปรับปรุงระบบ
ควบคุมสถานีจ่ายไฟให้อยู่ในพื้นที่
สูง

- จัดตั้งทีมงานสาหรับการตรวจสอบระบบควบคุม
สถานีจ่ายไฟให้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย
- กาหนดจุดปลอดภัยสาหรับการติดตั้งสถานีจ่ายไฟ
และทาแผนการย้ายระบบควบคุมสถานีจ่ายไฟให้อยู่
ในสถานที่ที่ปลอดภัย

- การไฟฟ้านคร
หลวง
- การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขา
ปทุมธานี

14

ก่อน

การฝึกอบรมเรื่องการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับมืออุทกภัย เช่น การ
วางกระสอบทราย การทาความ
เข้าใจข้อมูลจากกรมชลประทาน
การอพยพ การจัดทาประกันภัย
การจัดทาบัญชีทรัพย์สิน เป็นต้น

- ปภ.ปทุมธานี ทาการประสานงานกับประธานชุมชน 1 ปี
เพื่อมาให้ความรู้แก่ชุมชน และทาการสอนผู้นาชุมชน
เพื่อไปถ่ายทอดความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมืออุทกภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตัวแทนจาก
บริษัทเอกชนและภาครัฐ
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3 เดือน

- ปภ. ปทุมธานี
- ผู้นาชุมชน

แหล่ง
งบประมาณ
ที่เป็นไปได้
(อาจปรับได้
ตามสมควร)
กาหนด
เกณฑ์นี้ขึ้น

การฝึกซ้อม
แผนแบบเต็ม
รูปแบบ

ใช้
งบประมาณ
ของแต่ละ
ส่วนงาน
รับผิดชอบ)
(เอง

ควรมี

สวน
- การไฟฟ้า
อุตสาหกรรมบาง นครหลวง
กะดี
- การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค
สาขา
ปทุมธานี
- สมาชิกใน
ปภ .
ชุมชน
ปทุมธานี
- อาสาสมัคร
ป้องกันพลเรือน
(อปพร.)

ไม่จาเป็น

ไม่จาเป็น

ลาดับ ช่วงระยะ
ที่
การ
จัดการ
อุทกภัย

มาตรการที่นาเสนอ

แผนรายละเอียด

ระยะเวลา
ในการ
จัดทา

- จัดทาโบรชัวร์ข้อมูลเพื่อเพิ่มความรู้และความ
ตระหนักของประชาชนเรื่องการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมืออุทกภัย
- ส่งเสริมให้ชุมชนจัดทาแผนเตรียมความพร้อม
สาหรับน้าท่วมสาหรับชุมชนและเชื่อมโยงแผน
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผน BCP ระดับพื้นที่ (Area
BCP)
- ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นทาการตรวจสอบ
และทบทวนมาตรการการเตรียมความพร้อมสาหรับ
น้าท่วมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
การรับสมัครจิตอาสาเพื่อ
- ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นอาสาสมัครจิตอาสาเพื่อ
ก่อนฤดูฝน
ช่วยเหลือด้านการรับมืออุทกภัยใน รับมือกับเหตุวิกฤตที่เกิดขึ้น
พื้นที่ เช่น การขอกาลังสนับสนุน - ทาการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและฝึกซ้อมแผน
เพื่อวางกระสอบทรายในพื้นที่
- ทาการประเมินพื้นที่จุดเสิ่ยงหรือเปราะบางต่อ
เสี่ยงหรือเปราะบาง เป็นต้น
อุทกภัยเพื่อมอบหมายจุดรับผิดชอบให้กับอาสาสมัคร
อย่างเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบหลัก

สาหรับภาคเอกชน ชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

15

ระหว่าง

16

ก่อนและ การจัดเตรียมศูนย์พักพิงและ
ระหว่าง พิจารณาการจัดตั้งศูนย์พักพิงแบบ
และหลัง รวมศูนย์ การเปิดศูนย์พักพิง
ชั่วคราวระหว่างเกิดเหตุ และการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบภายในศูนย์พักพิง

- สารวจ ศูนย์พักพิงเดิม และประเมินความพร้อม
ก่อนฤดูฝน
และประเมินความเสี่ยง ว่าเป็นพื้นที่ล่อแหลมหรือไม่
พร้อมสารวจพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งศูนย์
พักพิงใหม่
- จัดประชุมเพื่อกาหนดสถานที่ทจี่ ะใช้เป็นศูนย์พักพิง
เมื่อเกิดเหตุ
- กาหนดหน้าที่รับผิดชอบสาหรับผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิง
เป็นเอกสาร
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ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

แหล่ง
งบประมาณ
ที่เป็นไปได้
(อาจปรับได้
ตามสมควร)

การฝึกซ้อม
แผนแบบเต็ม
รูปแบบ

- เทศบาลตาบล
บางกะดี

- ผู้นาชุมชน
- อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)
- เทศบาลตาบล
บางกะดี
- ปภ. ปทุมธานี

- สมาชิกใน
ผู้นาชุมชน
ชุมชน
- หน่วยทหารใน
พื้นที่ เช่น ศูนย์
ซ่อมสร้างสิ่ง
อุปกรณ์สาย
สรรพาวุธ

ควรมี

- ปภ. ปทุมธานี
- เทศบาลตาบล
บางกะดี
- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะดี

- สนง. พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จ.ปทุมธานี
- ผู้นาชุมชน
- ตารวจ
- เหล่ากาชาด จ.
ปทุมธานี

ควรมี

- ปภ .
ปทุมธานี
- เทศบาล
ตาบลบาง
กะดี

ลาดับ ช่วงระยะ
ที่
การ
จัดการ
อุทกภัย

17

หลัง

18

ก่อน

19

ก่อน
และ
ระหว่าง

มาตรการที่นาเสนอ

แผนรายละเอียด

- ประสานงานกับหน่วยงานทีส่ นับสนุนสิ่งที่จาเป็นใน
ศูนย์พักพิง เช่น น้าดื่ม เสบียงอาหาร และสิ่งจาเป็น
อื่น ๆ
การให้คาปรึกษาแก่ภาคเอกชน
จัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์เพื่อให้คาปรึกษาด้านปัญหาของ
เกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากร
ลูกจ้างและผู้ประกอบการ ดังเช่น ด้าน:
บุคคลเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย
- ด้านกฎหมายแรงงาน เช่น การประกันสังคม การ
จ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย การหยุดงาน
- ด้านประกันสังคม สิทฺธิประโยขน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ
ระหว่างน้าท่วมและหลังน้าท่วม
- การขอสนับสนุนแรงงานเพื่อมาทางานในช่วงน้า
ท่วม และช่วงการฟื้นฟู
- ให้คาปรึกษาด้านภาษีของลูกจ้างและผู้ประกอบการ
การรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ -ให้ความรู้บริษัทเอกชนและผู้มสี ว่ นได้เสียอื่นๆ ใน
มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการ พื้นที่ในการจัดทาแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจของ
บริหารความต่อเนื่องในพื้นที่เมื่อ ตนเอง (แผน BCP) ด้วยการฝึกอบรมและการ
เกิดเหตุ เช่น การจัดทาแผน BCP เผยแพร่ข้อมูล
- ส่งเสริมให้แผน BCP ของบริษัทเอกชนและผู้มสี ่วน
ได้เสียอื่น ๆ มีความเชื่อมโยงกับแผนในระดับพื้นที่
(Area BCM / BCP)
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการ - สารวจประเภทและประเมินของเสียในแต่ละจุดใน
จัดการของเสียให้กับภาคเอกชน พื้นที่
และชุมชนในช่วงน้าท่วม เช่น การ - ประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อจัด
จัดการของเสียจากโรงงาน
อบรมเกี่ยวกับการจัดการของเสียและวัสดุอันตราย
อุตสาหกรรม และ การจัดการขยะ สาหรับบริษัทเอกชนและผู้นาชุมชน
มูลฝอยจากชุมชนในช่วงระยะ
- บริษัทเอกชนและผู้นาชุมชนควรจัดทาแผนการ
วิกฤต (หมายเหตุ: มาตรการ
จัดการของเสียสาหรับกรณีเกิดเหตุน้าท่วม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนี้ได้ถูก
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ระยะเวลา
ในการ
จัดทา

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

แหล่ง
งบประมาณ
ที่เป็นไปได้
(อาจปรับได้
ตามสมควร)

การฝึกซ้อม
แผนแบบเต็ม
รูปแบบ

ตามงบแผน
ฉุกเฉินของ
หน่วยงาน

ไม่จาเป็น

- ตัวแทนจาก
ศูนย์พักพิง
สัปดาห์แรก
หลังจาก
เกิดเหตุ
อุทกภัย

- หน่วยงาน
บรรเทาสาธารณ
ภัย
- กรมการ
ปกครอง

- กรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน
- สานักงาน
ประกันสังคม
- กรมการจัดหา
งาน
- กรมสรรพากร

1 ปี

- ปภ. ปทุมธานี

- บริษัทเอกชน - ปภ.
ในสวน
ปทุมธานี
อุตสาหกรรมบาง
กะดี

6 เดือน

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
- ปภ. ปทุมธานี

- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะดี
- บริษัทเอกชน
ในสวน
อุตสาหกรรมบาง
กะดี
- ผู้นาชุมชน

บริษัทเอกชน
ในสวน
อุตสาหกรรม
บางกะดี

ไม่จาเป็น

ควรมี

ลาดับ ช่วงระยะ
ที่
การ
จัดการ
อุทกภัย

20

ระหว่าง

มาตรการที่นาเสนอ

แผนรายละเอียด

เพิ่มเติมขึ้นจากเดิมตามข้อแนะนา
ของคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ)
ทาทางเดินชั่วคราวสาหรับ
ประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้าเมื่อ
เกิดเหตุอุทกภัย (หมายเหตุ:
มาตรการนี้ได้ถูกเพิ่มเติมขึ้นจาก
เดิมตามข้อแนะนาของ
คณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ)

เคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัตถุอันตรายและดูแลการ - จัดการให้
ถูกต้องในพื้นที่สาหรับกาจัดของเสีย

- จัดตั้งทีมงานสาหรับการสารวจความจาเป็นในการ
ทาทางเดินชั่วคราวสาหรับประชาชนที่อยู่นอกคันกั้น
น้าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย
- จัดทาทางเดินชั่วคราวสาหรับประชาชนที่อยู่นอก
คันกัน้ น้าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย
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ระยะเวลา
ในการ
จัดทา

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

แหล่ง
งบประมาณ
ที่เป็นไปได้
(อาจปรับได้
ตามสมควร)

การฝึกซ้อม
แผนแบบเต็ม
รูปแบบ

- เทศบาลตาบล
บางกะดี
สัปดาห์แรก - ปภ. ปทุมธานี
ที่เกิดเหตุ - ผู้นาชุมชน
อุทกภัย

- สมาชิกใน
ชุมชน
- อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อป
พร.)
- เทศบาลตาบล
บางกะดี

ปภ .
ปทุมธานี

ควรมี

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอานวยการฯ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น แผนรายละเอียด
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) ได้ถูกจัดทาเพิ่มขึ้นดังตาราง 8.3 โดยตารางนี้ได้
ปรับมาจากตาราง 8.2 แต่ได้ทาการตัดมาตรการและแผนรายละเอียดข้อที่ไม่จาเป็นต้องใช้สาหรับการฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ
ออกไป และเน้นไปที่ 10 มาตรการในช่วงระหว่างเกิดเหตุและที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายสาหรับการอ้างอิงข้อมูลเพื่อการ
จัดทาขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบต่อไป
ตาราง 8.3: 10 มาตรการและแผนรายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise)
ลา ปัญหา
ดับที่ คอขวด
3
การ
อพยพ
และ
จัดเตรีย
มที่อยู่
ชั่วคราว

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม
แผนแบบเต็มรูปแบบ
การพิจารณาจัดทาแผนอพยพของ
แต่ละชุมชนในพื้นที่และการกาหนด
สัญลักษณ์พื้นที่เปราะบางในแต่ละ
ชุมชน

4

การ
การดูแลเส้นทางคมนาคม (ถนน)
คมนาคม สายหลักเช่น การวางแนวกระสอบ
ขนส่ง
ทรายบริเวณจุดเปราะบางของถนน
ให้สามารถสัญจรได้

8

การ
อพยพ
และการ
จัดเตรีย
มที่อยู่
ชั่วคราว

9

การ
การกาหนดเส้นทางการสัญจรหลัก
คมนาคม และรองสาหรับการขนส่งและการ
ขนส่ง
อพยพช่วงเกิดเหตุวิกฤตไว้ล่วงหน้า

แผนรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ
- กาหนดบุคคลที่รับผิดชอบของแต่ละชุมชนเพื่อ
อานวยความสะดวกและแผนการอพยพ
- จัดประชุมระหว่างผู้นาชุมชนเพือ่ ประเมินความ
ปลอดภัยและเส้นทางที่ใกล้ที่สดุ ทาการระบุจุดที่
มีความเสี่ยงและจัดทาแนวทางการอพยพ
- ทาการฝึกซ้อมแผนอพยพ
- ประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แบ่งพื้นที่จราจรที่ต้องรับผิดชอบ

การพิจารณาจัดเตรียมเสบียงอาหาร - จัดทาแผนเพื่อส่งมอบ อาหาร น้าดื่ม และ
และปัจจัยพื้นฐานสาหรับประชาชน สิง่ จาเป็นพื้นฐานต่าง ๆ ที่จาเป็นไปยังศูนย์พักพิง
เช่น การจัดส่งน้าดื่มไปยังศูนย์พักพิง หากเกิดเหตุการณ์น้าท่วม
และศูนย์ประสานงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

- จัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปเกีย่ วกับการกาหนด
เส้นทางการสัญจรหลักและรองสาหรับการขนส่ง
และการอพยพช่วงเกิดเหตุ
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ผู้รับผิดชอบหลัก
- ปภ. ปทุมธานี
- ผู้นาชุมชน

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

- สมาชิกชุมชน
- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะดี
- ตัวแทนจาก
ศูนย์พักพิง
- เทศบาลตาบล
บางกะดี
- แขวงการทาง
- เทศบาลตาบล
ปทุมธานี
บางกะดี
- ปภ. ปทุมธานี
- หน่วยทหารใน
พื้นที่ เช่น ศูนย์
ซ่อมสร้างสิ่ง
อุปกรณ์สาย
สรรพาวุธ
- เทศบาลตาบล - เหล่ากาชาด จ.
บางกะดี
ปทุมธานี
- ปภ. ปทุมธานี
- สนง. พัฒนา
- บริษัทเอกชน
สังคมและความ
-การประปานคร มั่นคงของมนุษย์
หลวง
จ.ปทุมธานี
- การประปาส่วน - หน่วยทหารใน
ภูมิภาค
พื้นที่ เช่น ศูนย์
- ศูนย์ ปภ. เขต 1 ซ่อมสร้างสิ่ง
อุปกรณ์สาย
สรรพาวุธ
- กรมทางหลวง
- บริษัทเอกชน
- กรมทางหลวง
- ผู้นาชุมชน
ชนบท
- ปภ. ปทุมธานี

ลา
ดับที่

ปัญหา มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม
คอขวด
แผนแบบเต็มรูปแบบ

10

การ
สื่อสาร
และการ
ส่งต่อ
ข้อมูล

12

การ
การจัดรถรับส่งพนักงาน
คมนาคม บริษัทเอกชนและประชาชนในพื้นที่
ขนส่ง
ตามจุดนัดพบที่กาหนด และ
ประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่ง
ในภาวะวิกฤต

- จัดประชุมเพื่อให้บริษัทเอกชนต่าง ๆ มากาหนด
จุดรถรับส่งพนักงานในพื้นที่ร่วมกัน
- จัดเตรียมยานพาหนะฉุกเฉิน เช่น เรือ
ยานพาหนะทางน้าอื่น ๆ (ร่วมกับบริษัทอื่น ๆ ใน
พื้นที่ใกล้เคียง)
- ประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่งเพื่อรองรับ
การขนส่งทั้งคนและสินค้าในภาวะวิกฤต

15

การ
ระบาย
น้าและ
การ
บริหาร
จัดการ
น้าใน
พื้นที่
การ
อพยพ
และการ
จัดเตรีย
มที่อยู่
ชั่วคราว

การรับสมัครจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือ
ด้านการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ เช่น
การขอกาลังสนับสนุนเพื่อวาง
กระสอบทรายในพื้นที่เสี่ยงหรือ
เปราะบาง เป็นต้น

การจัดเตรียมศูนย์พักพิงและ
พิจารณาการจัดตั้งศูนย์พักพิงแบบ
รวมศูนย์ การเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
ระหว่างเกิดเหตุ และการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ทไี่ ด้รบั ผลกระทบภายใน
ศูนย์พักพิง

สุขอนา
มัยและ
การ

ให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการ
เคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัตถุอันตรายและดูแลการ
จัดการของเสียให้กับภาคเอกชนและ จัดการให้ถูกต้องในพื้นที่สาหรับกาจัดของเสีย
ชุมชนในช่วงน้าท่วม เช่น การจัดการ

16

19

การเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญโดยเฉพาะ
สถานการณ์น้าระหว่างภาครัฐ
เอกชน และชุมชนในพื้นที่ ในยาม
ฉุกเฉิน โดยส่งข้อมูลตามระยะเวลาที่
กาหนด และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ถึงประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุม
ตลอดทั้งช่วงระยะเวลาวิกฤต

แผนรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยผ่านไปยัง
ประชาชนในพื้นที่ผ่านทางจุด Focal Point ที่ได้
กาหนดไว้ล่วงหน้าโดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม

- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะดี
- กรมชลประทาน
- สถานี
อุตุนิยมวิทยา
ปทุมธานี
- ปภ .ปทุมธานี
- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะดี
- บริษัทเอกชนใน
บริเวณสวน
อุตสาหกรรมบาง
กะดี
- สานักงานขนส่ง
จังหวัดปทุมธานี
- ปภ. ปทุมธานี

- สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดปทุมธานี
- บริษัทเอกชน
- ผู้นาชุมชน
- หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ
ในพื้นที่
หน่วยทหารใน
พื้นที่ เช่น ศูนย์
ซ่อมสร้างสิ่ง
อุปกรณ์สาย
สรรพาวุธ

- ทาการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและฝึกซ้อม
แผน
- ทาการประเมินพื้นที่จุดเสิ่ยงหรือเปราะบางต่อ
อุทกภัยเพื่อมอบหมายจุดรับผิดชอบให้กับ
อาสาสมัครอย่างเหมาะสม

- ผู้นาชุมชน
- อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)
- เทศบาลตาบล
บางกะดี
- ปภ. ปทุมธานี

- สมาชิกใน
ชุมชน
- หน่วยทหารใน
พื้นที่ เช่น ศูนย์
ซ่อมสร้างสิ่ง
อุปกรณ์สาย
สรรพาวุธ

- จัดประชุมเพื่อกาหนดสถานที่ทจี่ ะใช้เป็นศูนย์พัก
พิงเมื่อเกิดเหตุ
- กาหนดหน้าที่รับผิดชอบสาหรับผู้ที่อยู่ในศูนย์พัก
พิงเป็นเอกสาร

- ปภ. ปทุมธานี
- เทศบาลบางกะดี
- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะดี

- สนง. พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จ.ปทุมธานี
- ผู้นาชุมชน
- ตารวจ
- เหล่ากาชาด จ.
ปทุมธานี
- ตัวแทนจาก
ศูนย์พักพิง
- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะดี
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- ปภ. ปทุมธานี
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ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
- บริษัทเอกชน
ในสวน
อุตสาหกรรมบาง
กะดี
- ผู้นาชุมชน
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- อาสาสมัคร
ป้องกันพลเรือน
(อปพร.)
- เทศบาลตาบล
บางกะดี

บทที่ 9 การจัดทา Area BCM: การดาเนินการ ทบทวน และการปรับปรุง Area BCM
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดลาดับความสาคัญมาตรการที่เหมาะสมสาหรับแผนการดาเนินการ
(4 พฤศจิกายน 2016) นั้นคณะทางานได้ทาการตรวจสอบตามขั้นตอนของ Area BCP และการทดสอบแผน รวม
ไปถึงการปรับปรุงแผนปฏิบัติการสาหรับปีถัดไป
หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งสุดท้าย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจในระดับพื้นที่ และคณะกรรมการอานวยการโครงการ Area BCM จังหวัดปทุมธานีได้มีการทบทวน
กระบวนการของโครงการนาร่องและมีการหารือเพื่อการปรับปรุง Area BCM ซึ่งข้อเสนอแนะจากทั้งคณะทางาน
และคณะกรรมการทั้งสองได้ถูกรวบรวมในรายงานฉบับนี้
9.1 การทบทวนแผน
หลังจากแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ และแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การรับมือและปรับตัวต่ออุทกภัยเพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้มี
อานาจที่เกี่ยวข้องแล้ว อาทิเช่น คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
และคณะกรรมการอานวยการโครงการ Area BCM จังหวัดปทุมธานี แผนดังกล่าวควรมีการทบทวนเพื่อให้มีการ
ปรั บ ปรุ งให้ เป็น ปั จจุ บัน และพัฒ นาแผนเพื่อให้แน่ใจว่าแผนสามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการจั ด ท าแผนซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ระบวนการ Plan-Do-Check-Act ตามหลั ก
มาตรฐานสากล
สิ่ ง ที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง เป็ น ล าดั บ แรกส าหรั บ แผนที่ เ กิ ด จากการร่ ว มมื อ จั ด ท าจากผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders) จากหลายหน่วยงาน ควรมีการกาหนดว่าใครจะเป็นผู้นาในการจัดทา ทบทวน และปรับปรุงแผน
โดยที่ประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทางานโครงการนาร่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ ใน
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีข้อสรุปว่า เพื่อให้ Area BCM/ Area BCP มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพสมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้นาในการจัดทาเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจมีสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดทาร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตาบลบางกะดี และเทศบาลตาบลบ้านใหม่ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี บริษัทเอกชน และ
ประธานชุมชน
ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดทาโครงการนา
ร่ อ ง Area BCM ที่ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ซึ่ ง ได้ มี ก ารตกลงกั น ว่ า จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จ ะเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ จ ะเป็ น
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ผู้ รั บ ผิ ดชอบและเจ้ าภาพของแผน Area BCP / Area BCM ส าหรับพื้นที่ นาร่ อ ง และเป็นผู้ ประสานงานตาม
กระบวนการของวงจร Area BCM โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ ปภ. ปทุมธานี และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต่อไป
9.1.1 ประเด็นในการทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ Area BCP
แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ หรือ Area BCP ควรมีกาหนดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงแผนให้แผนเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยปกติการตรวจสอบและทบทวนจะมีขึ้นหาก
มีภัยพิบัติหรือมีเหตุใด ๆ เกิดขึ้น หรือจะทบทวนตามกาหนดระยะเวลาเป็นประจาทุกปีตามที่ได้ตกลงกันระหว่างผู้
มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ส าหรั บ การบริ ห ารความต่อ เนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
คณะกรรมการอานวยการจั ดทาโครงการ Area BCM และคณะทางานที่มีความเห็ นชอบร่ว มกันว่าควรมีการ
ตรวจสอบและทบทวนแผนดังกล่าวประมาณเดือนพฤษภาคม หรือทันทีที่เมื่อกรมอุตนิยมวิทยาออกประกาศว่า
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน
การตรวจสอบและทบทวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ ควรจัดให้มีการประชุมอย่าง
เป็นทางการ ดังตัวอย่างเช่น การจัดทาแผนฯ เพื่อโครงการนาร่องในปีแรก ทั้งนี้การดาเนินการตรวจสอบและ
ทบทวนควรเป็นไปตามวงจร Area BCM โดยผู้นา (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ในการตรวจสอบและทบทวนการบริหาร
ความต่อเนื่องอาจจะเริ่มจากขั้นตอน38 ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ผู้นาการจัดทาแผน ตรวจสอบและทบทวนความเหมาะสมของรายชื่อคณะกรรมการอานวยการ
จัดทาโครงการ และคณะทางานของโครงการที่จะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนแผน
ขั้นที่ 2 ดาเนินการตามขั้นตอนของวงจร Area BCM โดยจัดให้คณะทางานมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามความเหมาะสม ซึ่งมีคณะกรรมการอานวยการจัดทาโครงการนาร่องเป็นผู้กากับดูแลและเสนอแนะแนวทาง
หากพบปัญหาในการตรวจสอบและทบทวนให้ใช้เอกสารที่มีอยู่และข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเป็นตัวตั้งต้น โดยการ
ทบทวน Area BCM ควรมีการตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก แผนการ และกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน
 การบ่งชี้ความเสี่ ยง องค์ประกอบและทรั พยากรที่ส าคัญ ของพื้น ที่ ไม่ว่าจะเป็น อุ ตสาหกรรม
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งยังชีพ และสิ่งอื่น
 การระบุปัญหาคอขวด และมาตรการของพื้นที่ในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมาตรการ
เหล่านี้เหมาะสมกับเป้าหมาย และระดับความเสี่ยง และ
 จั ด ท าแผนการบ ารุ ง รั ก ษาและการฝึ ก ซ้ อ มส าหรั บ Area BCM และด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

38

อ้างอิงและปรับปรุงจาก คู่มือการจัดทาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (ฉบับภาษาไทย)
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ขั้นที่ 3 สมาชิกคณะทางานจะจัดทาร่างแผนและการปรับปรุงแผน Area BCP โดยจะต้องทาการบันทึกสิ่ง
ที่ได้ปรับปรุงไว้ใน “ตารางบันทึกการแก้ไขเอกสาร” ยกตัวอย่าง เช่น การระบุความเสี่ยงเรื่องภัยแล้งมีความกังวล
มากขึ้น และคณะทางานเห็นชอบในการจัดทากลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งต่อการดาเนินงานธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ควรจะถู กระบุอยู่ในตารางบันทึกการแก้ไขเอกสารว่าได้เพิ่มหรือปรับเค้าโครงสิ่งใดในแผน ใน
หน้าที่เท่าไหร่ เป็นต้น
ขั้นที่ 4 หลังจากคณะกรรมการอานวยการ และคณะทางานทบทวนแผนแล้ว ผู้ว่าราขการจังหวัด (ผู้นา)
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการอานวยการจัดทาโครงการ Area BCM ควรมีการอนุมัติอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เริ่ม
ดาเนินกิจกรรมหรือมาตรการเกี่ยวกับ Area BCM ตามที่ระบุไว้ในแผน
ขั้นที่ 5 หน่วยงานสมาชิกทั้งหมดร่วมกันดาเนินกิจกรรม Area BCM ตามที่ระบุไว้ในแผน
ขั้นที่ 6 หลังจากดาเนินกิจกรรมทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการอานวยการฯ และคณะทางานฯ อาจมี การ
ปรับเปลี่ยนและทบทวนแผนตามที่เห็นสมควร
9.1.1.1 การฝึกซ้อม และทดสอบแผน Area BCP
เพื่อให้ Area BCM ดาเนินการตามวงจร Plan-Do-Check-Act และมีแนวทางปฏิบัติอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงทราบถึงช่องว่างในการปฏิบัติงานอันนาไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจในระดับพื้นที่ กระบวนการทดสอบและฝึกซ้อมแผน Area BCP มีความสาคัญอย่างยิ่ง
การฝึกซ้อมฯ มีรูปแบบหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ขนาด ขอบเขต ความซับซ้อน และ
วิธีการ ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กาหนดรูปแบบการฝึกซ้อมแผนด้า นภัยบัติไว้เป็น 3 รูปแบบ
ได้แก่
(1) การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop excercise) มุ่งเน้นการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้งการทาความ
เข้าใจแผน นโยบาย ข้อตกลงความร่วมมือ และขั้นตอนการปฏิบัติที่ใช้อยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional exercise) เป็นกิจกรรมการฝึกซ้อม ของหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานเพื่อทดสอบ ประเมินขีดความสามารถของบุคคลและบทบาทหน้าที่ (Function) ที่ใช้ในการตอบโต้ต่อ
สถานการณ์ที่สมมติขึ้น โดยเน้นการฝึกซ้อมแผน นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ในการสั่งการและ
ควบคุมที่มีอยู่ ทั้งนี้ ในการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่นั้นการเคลื่อนย้ายบุคลากรและทรัพยากรจะถูกสมมติขึ้น
(3) การฝึ ก ซ้ อ มเต็ ม รู ป แบบ (Full-Scale Exercise; FSE) เป็ น การฝึ ก ซ้ อ มที่ มี ความซั บ ซ้ อ นและใช้
ทรัพยากรมากที่สุดในบรรดาการฝึกซ้อมรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับบุคลากร จากหลากหลายหน่วยงานและ
หลายระดับ โดยมีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและบุคลากรเพื่อตอบโต้ต่อสถานการณ์จริง การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ
สามารถทดสอบการตอบโต้และบรรเทาเหตุฉุกเฉินในหลายแง่มุม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามแผน นโยบาย และ
ขั้นตอนกระบวนการที่พัฒนาหรือกาหนดขึ้ นจากการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ หรือการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่เหตุการณ์
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ต่างๆ นาเสนอโดยใช้บทสถานการณ์สมมติในการฝึกซ้อม (Script exercise scenario) นอกจากนี้ ในการจัด FSE
นั้นจะกาหนดเวลาจริง (Real time) และอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กดดันเสมือนเหตุการณ์จริง
เนื่องจากแผน Area BCP ของโครงการนาร่องพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางดี ได้จัดทาขึ้นเป็นครั้ง
แรก ดังนั้น การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะช่วยให้คณะทางานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจแผน
มากยิ่งขึ้น
อนึ่ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อ้างถึงการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ เป็นการฝึกซ้อมด้ว ยการ
จาลองสถานการณ์ฉุกเฉินในสภาพแวดล้อมที่ไม่กดดัน (Stress-free) โดยปกติผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ
ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร หรือผู้ตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยจะนั่งร่วมกันเพื่ออภิปรายถึงปัญหา และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประเด็นที่ให้ความสาคัญในการฝึกซ้อมจะให้ความสนใจในเรื่องการ
ฝึกอบรม และการทาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตาราง 9.1: ข้อดีและข้อเสียสาหรับการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ
ข้อดี





ข้อเสีย




ข้อดี และข้อเสีย ของการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ
ต้องการข้อตกลงร่วมกันในเรื่องของเวลา ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรเท่านั้น
เป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพใช้ในการทบทวนแผน กระบวนการ และนโยบาย
เป็นวิธีการที่ดีในการสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉินให้แก่ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ขาดความสมจริงทาให้ไม่สามารถทดสอบศักยภาพของระบบบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินจริงได้
เป็ น การฝึ ก ซ้ อ มในเรื่ อ งของแผน ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน และศั ก ยภาพของเจ้ า หน้ า ที่
เพียงผิวเผิน
ไม่ได้มีการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติที่จะแสดงให้เห็นว่าเกินขีดความสามารถของระบบที่มีอยู่หรือไม่


ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2554) คู่มือการฝึกซ้อมและบรรเทาสาธารณภัย

ถึงแม้ว่าโครงการนาร่องฯ มีระยะเวลาที่จากัดต่อการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 ที่ประชุมได้อ้างอิงสถานการณ์จาลองจากเหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นสถานการณ์จาลองที่ใช้
ในการจัดทาแผนและมีการทบทวนเนื้อหาสาระสาคัญของแผน ดังนี้
1) การระบุปัญหาคอขวดในพื้นที่
2) เกณฑ์ชี้วัดการยกระดับความรุนแรงของภัยน้าท่วม
3) บทบาทหน้าที่การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
4) มาตรการเพื่อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
9.1.2 รายละเอียดการทบทวนแผนปฏิบัติการ
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หลังจากได้มีการอนุมัติการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ในระดับพื้นที่แล้ว หน่วยงานผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องใช้ความพยายามในการที่จะทาให้กิจกรรมบรรลุผล
สาเร็จ การตรวจสอบและทบทวนแผนปฏิบัติการเป็นวิธีการหนึ่งเพื่ อให้มั่นใจว่ากิจกรรมที่ถูกระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
การได้ดาเนินการจัดทา และเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กาหนด
การตรวจสอบแผนปฏิ บั ติ ก ารควรมี ก ารจั ด ตั้ ง เกณฑ์ ชี้ วั ด ให้ ชั ด เจน และควรมี ก ารตรวจสอบในทุ ก
ระยะเวลาที่ได้มีการตกลงกัน อาทิ การรายงานความก้าวหน้าทุกไตรมาส และการรายงานความก้าวหน้าประจาปี
เป็นต้น คณะทางานโครงการนาร่องฯ ได้มีข้อสรุปเสนอให้คณะกรรมการอานวยการการจัดทาโครงการ Area BCM
ประเมินแผนปฏิบัติการ เพื่อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดีทุกปี
ช่วงเดียวกับที่มีการทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Area BCP) โดยการประชุมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ก็ได้มีการตกลงร่วมกันว่าจังหวัดปทุมธานีจะเป็นผู้นาในการติดตามแผนปฏิบัติการเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการตรวจสอบของ Area BCM/BCP เป็นประจาทุกปี ซึ่งการประเมินตรวจสอบ และทบทวน
แผนปฏิบัติการถือเป็นโอกาสอันดีที่ทาให้สามารถเปลี่ยนแปลงแผน หรือมีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงใหม่ได้ อนึ่ง
ถึงแม้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแผนจะได้กาหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นประจาทุกปี กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
แม้เพียงเล็กน้อยในตารางแผนปฏิบัติการควรได้รับการแก้ไขทันที
9.2

การปรับปรุงแผน

โครงการนาร่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ ณ บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
จังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการตามวงจร Area Business Continuity Management (Area BCM) โดยมีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทางานโครงการ Area BCM เพื่อดาเนินการตามวงจรเป็นจานวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง การ
จัดประชุมอภิปรายของคณะกรรมการอานวยการโครงการ Area BCM ระดับจังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาร่างเค้า
โครงแผนการบริ ห ารความค่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ ในระดั บ พื้ น ที่ (Area Business Continuity Plan – Area BCP)
จานวน 2 ครั้ง อีกทั้ง เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธาน
จัดการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Area BCM ซึ่งเป็นคณะกรรมการส่วนกลางระดับชาติเพื่อ
กากับติดตามโครงการรวมทั้งให้คาแนะนาการจัดทาแผนของโครงการนาร่อง จานวน 1 ครั้ง
จากการดาเนินการที่ผ่านมา สามารถสรุปผลการดาเนินงานตามขั้นตอนวงจร Area BCM ได้ดังรูปภาพ
9.1 โดยขั้ น ตอนการปรั บ ปรุ ง Area BCP/ Area BCM ได้ เ ริ่ ม จากการทบทวน Area BCP ของการประชุ ม
คณะทางาน Area BCM ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และการตรวจสอบพิจารณาร่างแผน Area BCP จาก
การประชุ ม คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นฯ ณ วั น ที่ 2 ธั น วาคม พ.ศ. 2559 และการจั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
อานวยการจัดทาโครงการนาร่อง Area BCM ทีจ่ ังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ตามลาดับ
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รูปภาพ 9.1: การประชุมภายใต้โครงการนาร่องฯ ตามวงจร Area BCM

9.2.1

ข้อเสนอแนะจากคณะทางานโครงการ Area BCM

คณะทางานโครงการ Area BCM ได้ทบทวนเนื้อหาของแผนเพื่อสรุปทิศทางมาตรการในการดาเนินการ
Area BCP ใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ การระบุปัญหาคอขวดในพื้นที่ เกณฑ์ชี้วัดการยกระดับความรุนแรงของภัยน้า
ท่วม บทบาทหน้าที่การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับพื้นที และมาตรการเพื่อการบริหารความต่อเนื่อง โดย
อ้างอิงการจาลองสถานการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 เพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์ ซึ่ง มีข้อเสนอแนะสาคัญในการ
ปรับปรุงแผน ดังนี้

เกณฑ์ชี้วัดการยกระดับความรุนแรงของภัยน้าท่วม
ถึ ง แม้ ว่ า เกณฑ์ ชี้ วั ดการยกระดับ ความรุน แรงของภัย น้าท่ ว ม จะได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากหน่ ว ยงาน
เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี แล้ว คณะทางานฯ ได้เสนอให้มี การ
ทบทวนพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกณฑ์ชี้วัดควรสอดคล้องกับแผนการ
บริหารจัดการน้าของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี แผนเตรียมความพร้อมและรับมือน้าท่วมของเทศบาล
ตาบลบางกะดีและจังหวัดปทุมธานี

ทิศทางมาตรการเพื่อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
หลังจากสรุปมาตรการที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วมีข้อสังเกตว่า มาตรการด้านสิ่งแวดล้ อม
โดยเฉพาะมาตรการดูแลและป้องกันสารเคมีและวัตถุอันตรายไม่ให้รั่วไหลระหว่างเกิดอุทกภัยไม่ได้นามา
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ถูกพิจารณา ดังนั้นควรมีการพิจารณามาตรการดังกล่าวในการจัดทาแผนครั้งต่อไปด้วย ทั้งนี้คณะทางานมี
ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามาชี้แนะการบริหารจัดการของ
เสียในบทบาทผู้ให้การสนับสนุนและผู้ชี้แนะมากกว่าการเข้ามาในบทบาทผู้ตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย
นอกจากนั้น ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นถึง มาตรการที่ไม่ได้ถูกเลือกให้นามาจัดทาแผนปฏิบัติการแต่มี
ความสาคัญ ซึ่งควรพิจารณาให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการในครั้งต่อไป ได้แก่ การสารวจผู้ต้องการใช้ไฟฟ้า
ในช่วงวิกฤต และการกาหนดพื้นที่ที่จาเป็นต้องมีไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องแม้เกิดเหตุวิกฤต การเผยแพร่เรื่อง
ข้อมูลระดับน้าและปริมาณน้าฝนแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่
ข้อมูลเส้นทางการจราจรและการสัญจรในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย และการจัดพาหานะรับส่งประชาชนตามจุด
ที่กาหนดเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย

9.2.2

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Area BCM

หลั ง จากที่ ค ณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นโครงการ Area BCM โดยเลขาธิ ก ารส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ ได้ทราบถึงความเป็นมาของการดาเนินโครงการ การ
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ด าเนิ น โครงการน าร่ อ ง และได้ พิ จ ารณาร่ า งแผน Area BCP แล้ ว นั้ น
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง Area BCP ดังนี้
1. โครงการนาร่องนี้ ถือเป็นโครงการแรกในอาเซียนที่ดาเนินการครบวงจร และสอดคล้องการกรอบการ
ดาเนินงานเซนได เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 ซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่จะสร้างความ
เข้มแข็งในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพื้นที่ อย่างไรก็ดี ข้อสั งเกตนี้ได้ถูกระบุไว้ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการในหัวข้อ 1.2 และกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องในระดับพื้นที่นาร่องบริเวณ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดีทั้ง 4 กลยุทธ์ในหัวข้อ 7.1 แล้ว
2. การคัดเลือกพื้นที่โครงการนาร่อง ควรระบุสาเหตุที่คัดเลือกพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่นาร่อง ซึ่ง
ข้อสังเกตนี้ได้ถูกอธิบายไว้ในสรุปผลการประชุมเตรียมการก่อนจัดทาโครงการนาร่องเมื่อเดือน มีนาคม
พ.ศ. 2558 ในส่วนของการคัดเลือกพื้นที่โครงการนาร่องในหัวข้อ 1.1.2.3 และ 1.1.3.1 และนอกจากนี้
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ยังมีข้อจากัดในเรื่องเส้นทางฉุกเฉินหากเกิดภัยพิบัติ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการ
คมนาคมขนส่ง (หัวข้อ 4.8.1) อีกด้วย
3. การทาความเข้าใจลักษณะพื้นที่โครงการนาร่องในส่วนของภาครัฐในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
สาหรับมาตรการทางโครงสร้าง ควรเพิ่มแผนการกาจัดผักตบชวา เพื่อให้การระบายน้าทาให้สะดวกมาก
ขึ้นในแผนงานขุดลอก สาหรับมาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง ควรตัดการบริหารจัดการน้าในอ่างเก็บน้าออก
เนื่องจากเป็นการดาเนินงานในพื้นที่อื่นที่ไม่เกี่ยวกับโครงการนาร่อง นอกจากนั้น ประเด็นเรื่องจานวน
เครื่องสูบน้า อาจไม่ส่งผลถึงศักยภาพการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ เนื่องจากกรมชลประทานสามารถ
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บริหารจัดการเครื่องสูบน้าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ได้อยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ข้อสังเกตนี้ได้ถูกแก้ไข
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไว้ในมาตรการการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงาน
ภาครัฐในตาราง 6.1 และแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า ของโครงการชลประทานจังหวัด
ปทุมธานีในตาราง 6.3 ตามลาดับ
4. การวางกลยุทธ์และมาตรการ Area BCM และแผน Area BCP
 มาตรการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ในแต่ ละด้าน ควรจะครอบคลุมถึงมาตรการทั้งระยะก่อน ระหว่าง
และหลังการเกิดภัยพิบัติ ซึ่งจากข้อแนะนาดังกล่าวนี้ รายงานฉบับนี้ได้ถูกปรับปรุงให้มี แผนปฏิบัติการฯ
จากเดิม 4 แผนเพิ่มเป็น 19 แผนซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการทั้งระยะก่อน ระหว่างและหลังการเกิดภัยพิบัติ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังตาราง 8.2: แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
 ควรเพิ่มมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมและการ
จัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนในช่วงภาวะวิกฤต ซึ่งจากข้อแนะนาดังกล่าวนี้ รายงานฉบับนี้ได้ถูกเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติการฯ ข้อ 19 ซึ่งก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการจัดการของเสียให้กับภาคเอกชนและ
ชุมชนในช่วงน้าท่วม เช่น การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ การจัดการขยะมูลฝอยจาก
ชุมชนในช่วงระยะวิกฤต ตามที่ระบุไว้ในตาราง 8.2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 ควรเพิ่มมาตรการการสื่อสารและการส่ งต่อข้อมูล โดยเพิ่มช่องทางการให้ ข้อมูลและประชาสั มพัน ธ์ แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง ที่สามารถเป็นศูนย์กลางของชุมชนในช่วงวิกฤต (Focal Point) ซึ่งจากข้อแนะนา
ดังกล่าวนี้ รายงานฉบับนี้ได้ถูกปรับปรุงเพิ่มเติม แผนปฏิบัติการฯ ข้อ 10 ซึ่งก็คือ การเผยแพร่ข้อมูล ที่
สาคัญโดยเฉพาะสถานการณ์น้าระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ ในยามฉุกเฉิน โดยส่งข้อมูล
ตามระยะเวลาที่กาหนด และเพิ่มช่องทางการสื่ อสารถึงประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุ มตลอดทั้ งช่ว ง
ระยะเวลาวิกฤต นอกจากนี้ มาตรการด้านการคมนาคมในการประสานงานด้านการขนส่งในภาวะวิกฤต ก็
ได้ถูกระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ข้อ 12 ตามที่ระบุไว้ในตาราง 8.2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 ควรเพิ่มมาตรการเพื่อเตรี ยมความพร้ อมของชุมชนท้อ งถิ่น ในช่ว งวิกฤต โดยให้ ความส าคัญกับการให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงวิกฤต ในแต่ละหมู่บ้านและระดับ
ชุมชน ซึ่งข้อแนะน าดังกล่ าวนี้ ได้มีมาตรการจากคณะทางานรอง รับอยู่แล้ ว ซึ่งต่อมาได้จัดทาเป็ น
แผนปฏิบัติการฯ ข้อ 7 ซึ่งก็คือการฝึกอบรมและให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย นอกจากนี้มาตรการทาทางเดินชั่วคราวสาหรับประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้า ก็
ได้ถูกเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ข้อ 20 ตามที่ระบุไว้ในตาราง 8.2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 หน่วยงานที่จะนาแผนปฏิบัติการฯไปใช้ยังไม่ชัดเจน ว่าจะเป็นสวนอุตสาหกรรมบางกะดี องค์การปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โดยเฉพาะเรื่ อ งการซ้ อ มแผน ซึ่ ง จากการประชุ ม คณะกรรมการ
อานวยการฯ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและแก้ไขเพิ่มเติ ม ใน
รายงานฉบับนี้ในข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอานวยการฯ ในหัวข้อ 9.2.3 ข้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5. การปรับปรุงกระบวนการ Area BCM และแผน Area BCP ควรให้จังหวัดปทุมธานีเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการอานวยการฯ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพัน ธ์ 2560
ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานฉบับนี้ในข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอานวยการฯ ใน
หัวข้อ 9.2.3 ข้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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9.2.3

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอานวยการโครงการ Area BCM

คณะกรรมการอานวยการโครงการ Area BCM ซึ่งมีประธานเป็นผู้ ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ตระหนักถึง
ความส าคั ญ ของโครงการและได้ มี ก ารพิ จ ารณาร่ า งแผน Area BCP ซึ่ ง จากการพิ จ ารณาได้ มี ก ารแนะน า
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการได้แสดงความเห็นว่า ควรมีการฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) ที่มีการ
ดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมและผู้มีส่วนได้เสียทุกๆฝ่าย เพื่อเป็นการจาลองสถานการณ์จริง ซึ่งอาจจะ
ต้องใช้งบประมาณพิเศษที่จะใช้การฝึกซ้อม สาหรับการฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบนั้น ควรมุ่งเน้นมาตรการ
สาหรับกิจกรรมที่จาเป็นในช่วงเวลาระหว่างเกิดเหตุภัยพิบัติเป็นหลัก ซึง่ มาตรการและแผนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
นี้ได้ถูกระบุไว้อยู่ในตารางที่ 8.3 ซึ่งปรับปรุงมาจากแผนปฏิบัติการในตารางที่ 8.2
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สานักงานจังหวัดปทุมธานีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเจ้าภาพของ
แผนและเป็นผู้นาในการปรับปรุงพื้นที่นาร่องตามวงจร Area BCM ต่อไป และนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบ
ให้ ปภ. ปทุมธานี เป็นหน่วยงานหลักที่จะรับผิดชอบในการดาเนินการฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale
Exercise) อีกด้วย
3. คณะกรรมการมีความเห็นว่ามีหลายมาตรการในแผนปฏิบัติการในตารางที่ 8.2 ได้มีการดาเนินการไปแล้ว ซึ่ง
การดาเนินการนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ ปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่ออ้างถึง
ประเด็นปัญหาที่ทางสวนอุตสาหกรรมบางกะดีต้องเผชิญในเหตุการณ์น้าท่วมปี พ.ศ. 2554 เช่นการขาดข้อมูล ใน
การให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ตัวอย่างเช่นข้อมูลสาหรับการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปไว้ในที่แห้ง หรือการขาด
การประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ด้ ว ยเหตุ นี้ การด าเนิ น การตาม Area BCM / BCP ให้ มี
ประสิทธิภาพนั้น ควรจะเน้นความสาคัญในเรื่องเหล่านี้ด้วย และเพื่อที่จะได้ใช้พื้นที่นาร่องเป็นตัวอย่างในการขยาย
ผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปอีกด้วย

9.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง Area BCM
นอกจากข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แผน Area BCP แล้ ว คณะท างานโครงการ Area BCM และ
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Area BCM ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงวงจร Area BCM ดังตาราง
9.2
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ตาราง 9.2: ข้อเสนอแนะการปรับปรุงวงจร Area BCM
เรื่อง

ข้อเสนอแนะ
คณะทางานโครงการ Area BCM
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Area
BCM
การเปลี่ ย นแปลงผู้ มี ส่ ว นได้ เพิ่ ม ผู้ แ ทนจากการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค - เพิ่มผู้แทนสานักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี
ส่วนเสีย
ปทุมธานี เข้ามาในคณะทางานโครงการฯ
ในคณะกรรมการอานวยการ
- เ พิ่ ม ผู้ แ ท น ส า นั ก ง า น ข น ส่ ง ท้ อ ง ถิ่ น
(เทศบาล) ในคณะทางานโครงการฯ
ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ
ควรมี ก ารพิ จ ารณาการบริ ห ารจั ด การน้ า
ใหม่
ด้านภัยแล้งเพิ่มเติม
การเปลีย่ นแปลงพื้นที่
เนื่องจากพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
เป้าหมาย Area BCM
เป็นพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัย
พิบัติค่อนข้างดี อาจมีการพิจารณาจัดทา Area
BCM ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น จังหวัดใน
ภาคเหนือ (แผ่นดินไหว) หรือ จังหวัดในภาคใต้
(น้าท่วม) ต่อไป

9.2.5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ สาหรับการจัดทา Area BCM
โดยทั่วไปประเด็นที่ต้องนามาปรับปรุงแผนจะได้มาจากการทดสอบและฝึกซ้อมแผนและบทเรียนที่ได้รับ
จากประสบการณ์จริงเป็นสาคัญ อย่างไรก็ตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ
โครงการพื้นที่นาร่องบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ได้มีคณะกรรมการอานวยการฯ และคณะทางานขับเคลื่อน
โครงการฯ คอยกากับดูแลและเสนอแนะแผนตามลาดับ ดังนั้นกรณีมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการดังกล่าว
คณะทางานควรนาข้อเสนอแนะนั้นมาพิจารณาปรับปรุงต่อไปด้วย
นอกจากนั้น การปรับปรุงแผนมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของพื้นที่ อาทิ
เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมายของ Area BCM การเปลี่ยนแปลงความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ บทเรียนใหม่ที่ได้รับจากการฝึกซ้อมและทบทวน บทเรียนใหม่จากภัยธรรมชาติในพื้นที่และ
ในบริเวณอื่น เป็นต้น โดยกระบวนการปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันจะต้องมีการสรุปผลและปรับปรุงลงในรายงาน
หรือในแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่เช่นกัน
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คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 85/ 2557
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา

ภาคผนวก ค.
แผนที่สําคัญพื้นที่ศึกษาโครงการนํารอง
บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

ภาคผนวก ง.
ทบทวนกระบวนการการวางแผน
โครงการนํารอง Area BCM

เพื่อเปนการเรียนรูกระบวนการการวางแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ คณะทํางาน
โครงการนํารองไดมีการทบทวนขั้นตอนการดําเนินงาน การทําความเขาใจและทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน
รวมทั้งเอกสารที่ใชในการวางแผนเปนประโยชนตอการดําเนินการตามวงจร Area BCM ในรอบปถัดไป โดยการ
ดําเนินงานตามโครงการสามารถสรุปไดดังนี้
ตามคําสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 143/2559 ไดกําหนดใหคณะทํางานโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่อง
ในระดั บ พื้ น ที่ ดําเนิ น การจัดทํ าแผนความต อเนื่องธุรกิจในระดับ พื้น ที่บ ริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยมี
คณะกรรมการอํานวยการจัดทําโครงการ Area BCM เปนผูกํากับ และติดตามโครงการนํารอง Area BCM และมี
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อนโครงการการบริห ารความตอเนื่องทางธุร กิจ ในระดับ พื้น ที่ ตามคําสั่งคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ 247/2558 เปนผูใหคําแนะนําคณะกรรมการ หรือคณะทํางานระดับ
จังหวัดในการจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ เพื่อมีวัตถุประสงคใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุ ก ภาคส ว นในพื้ น ที่ สามารถรู รั บ ปรั บ ตั ว ต อ เหตุ ก ารณ ภั ย พิ บั ติ โดยเฉพาะอุ ท กภั ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ สงผลทําใหมีการบริหารและดําเนินงานอยางตอเนื่องในระดับพื้นที่ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
นั้น สามารถสรุปขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญได ดังนี้
• วัน ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2558 ณ สํ านั ก งานเทศบาลตํ าบลบางกะดี : ADPC ได ป ระชุ ม ร ว มกั บ ผูแทนสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี และผูแทนบริษัทเอกชนในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เพื่อแนะนําโครงการนํารอง
การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
• วัน ที่ 2 ตุล าคม พ.ศ. 2558 ณ สํ านั กพั ฒ นาเศรฐกิจ และสังคมภาคกลาง: ผูแทนจาก สศช. จากสํานั ก
วางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สทว.) และ สํานักพัฒนาเศษฐกิจและสังคมภาค
กลาง (สพก.) รวมกั บ ผูแทนจาก ADPC ไดรวมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งบุคคลในคณะทํางานโครงการ
Area BCM โดยอางอิงจากเอกสารรางคําสั่งแตงตั้งเรื่องดังกลาวของจังหวัดปทุมธานีเมื่อเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2558
• วัน ที่ 15 ตุล าคม พ.ศ. 2558 ณ สํ านั กงานจั งหวั ด ปทุ ม ธานี : ผู แทนจาก สศช. และ ADPC ได เข าร ว ม
ประชุมกับผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่นํารองบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี อาทิ ผูแทนจากหนวยงาน
ภาครัฐระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น (เทศบาลตําบลบางกะดี) และผูแทนจากสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
เพื่อหารือถึงทิศทางการดําเนินงานของโครงการ และสรุปรายชื่อคณะทํางานโครงการนํารองกอนที่จะมี
การหารือกับผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนโครงการ
Area BCM
• วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ สํานักงานจังหวัดปทุมธานี: รองเลขาธิการ สศช. นางสาวลดาวัลย
คําภา และที่ ป รึกษา ADPC ดร. พิ จิตต รัตตกุล ไดนําคณะผูป ระสานงานเขาพบ ผูวาราชการจั งหวั ด
ปทุมธานี และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนในระดับพื้นที่บ ริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยการ
ประชุ ม ได มี ม ติ ให ผวจ. ปทุ ม ธานี พิ จ ารณาการจั ด ทํ าโครงการนํ าร อ ง Area BCM ณ บริ เวณสวน

•
•

•

•

•

•

•

•

อุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี และพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการระดับจังหวัด
และการแตงตั้งคณะทํางานโครงการนํารองฯ เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ Area BCM อยางเปนทางการ
วัน ที่ 28 ธัน วาคม พ.ศ. 2558: สศช. ได มีคําสั่งแตงตั้ งที่ 247/2558 แตงตั้ งคณะกรรมการขั บ เคลื่อ น
โครงการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
วัน ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559: จั งหวัดปทุมธานี ไดมีคําสั่งแตงตั้งที่ 143/2559 แตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการจัดทําโครงการ Area BCM และคณะทํางานโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องในระดับ
พื้นที่ บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบางกอกกอลฟ รีสอรท สปา จังหวัดปทุมธานี: คณะกรรมการ
อํ านวยการฯ และคณะทํ างานโครงการนํารอ งฯ ไดเขารว มประชุม เป ดตัว แนะนํ าโครงการอยางเป น
ทางการในชวงเชา และไดมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทํางานโครงการนํารองเปนครั้งแรก
มีจุดประสงคเพื่อทําความเขาใจลักษณะพื้นที่นํารอง และไดมีการแจกคูมือการจัดทําการบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่เปนฉบับภาษาไทยแกผูเขารวมประชุม เพื่อเปนประโยชนและสรางความ
เขาใจในการจัดทําการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
เดือนเมษายน ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559: ADPC ไดลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําการ
บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ โดยไดเขาพบกับ ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญในพื้นที่ อาทิเชน โครงการ
ชลประทานจังหวัดปทุมธานี สวนอุตสาหกรรมบางกะดี สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สํานักงานจังหวัดปทุมธานี บริษัทเอกชน
ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี สํานักงานเทศบาลตําบลบางกะดี และสํานักงานเทศบาลตําบลบานใหม เปน
ตน
วัน ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี : ผูแทนจาก ADPC ไดเขาพบและรวมหารือกับ ดร.
Hitoshi Baba ที่ปรึกษาอาวุโสของ JICA เกี่ยวกับการดําเนินโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทาง
ธุรกิจในระดับพื้นที่ และปญหาที่ไดพบจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ สํานักงานคณะกรรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ:
ผูแทนจาก ADPC ไดเขาพบ รศช. นางสาวลดาวัลย คําภา คณะทํางาน สศช. และผูแทนจาก JICA เพื่อ
รายงานความคืบหนาในการจัดทําโครงการ
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ: ผูแทน
จาก ADPC ไดเขาพบ รศช. นางสาวลดาวัลย คําภา และคณะทํางาน สศช. เพื่อรับคําแนะนําจาก สศช.
ในการจัดทํารางแผนโครงการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ บริเวณสวนอุตสาหกรรม
บางกะดี
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบางกอก กอลฟ รีสอรท สปา: คณะทํางานโครงการนํารองฯ
ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ วิเคราะหทรัพยากร
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ในระดับพื้นที่ วิเคราะหปญหาคอขวด และประเมินศักยภาพของผูมีสวนไดสวนเสียตอการปองกันและ
บรรเทาอุ ท กภั ย วั ตถุ ป ระสงค ข องการจัดทํ าแผน เพื่ อ นําไปสู การกําหนดกลยุท ธ และมาตรการเพื่ อ
เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ สํานักงาน JICA (ประเทศไทย): ADPC ไดเขาพบ ดร. Hitoshi Baba
ที่ปรึกษาอาวุโสของ JICA เพื่อรายงานความคืบหนาโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจใน
ระดับพื้นที่ รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะจาก ดร. Hitoshi Baba เพื่อจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่อง
ทางธุรกิจในระดับพื้นที่นํารอง
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ: ADPC
ได เข า พบกั บ รศช. นางสาวลดาวั ล ย คํ า ภา คณะทํ า งาน สศช. และผู แ ทนจาก JICA เพื่ อ รายงาน
ความก า วหน า ในการจั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของคณะทํ า งานโครงการนํ า ร อ ง พร อ มรั บ ฟ ง
ขอเสนอแนะในการจัดทํารางแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ สํานักงานจังหวัดปทุมธานี: คณะกรรมการอํานวยการโครงการ Area
BCM จังหวัดปทุมธานี ไดเขาประชุมเชิงอภิปรายโครงการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาเห็นชอบความคืบหนาในการดําเนินโครงการและ
โครงรางแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
วัน ที่ 13 กัน ยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบางกอกกอลฟ รีส อรท สปา จังหวัดปทุมธานี: คณะทํ างาน
โครงการนํารองฯ ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสนอแนะเกณฑชี้วัดระดับความรุนแรงของอุทกภัย
และมาตรการเพื่อเสริมสรางศักยภาพการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบางกะดี: ADPC เขารวมประชุมสังเกตการณ
การประชุมคณะกรรมการปองกันน้ําทวม ประจําป พ.ศ. 2559 ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยการ
ประชุมนี้ สวนอุตสาหกรรมบางกะดีไดขอความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และทองถิ่น
เชน สํานักจังหวัดปทุมธานี โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี เทศบาลตําบลบางกะดี เทศบาลตําบล
บ า นใหม เข าร วมประชุ ม กั บ ผู แทนบริษั ท เอกชนในสวนอุต สาหกรรม เพื่ อชี้แ จงถึงสถานการณ น้ําใน
ปจจุบัน
วั น ที่ 29 กั น ยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบั น ยั น ทรี : ADPC ได จั ด การอภิ ป รายแบบคณะ (Panel
Discussion) หัวขอ “การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ กรณีศึกษาโครงการนํารองบริเวณ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี” ในงาน Thailand Business Forum: การเสริมสรางศักยภาพการลงทุนของ
ภาคเอกชนไทยตอการรูรับ ปรับตัว และฟนกลับเร็วจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยมี ดร. Hitoshi Baba, ผอ. สทว. นางชุลีพร บุณยมาลิก, ผอ. โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี
นายชู ช าติ ศุ ภ วรรธนางกู ร , BIP General Manager นางสุ จิ น ต ธํ ารงค เทพพิ ทั ก ษ และนั ก วิเคราะห
นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวดวงนภา อุตตมาคพงศ
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เป น ผู ร ว มอภิ ป รายถึ ง โครงการนํ า ร อ งฯ ดั งกล าวในงาน เพื่ อ เผยแพร ก ารจั ด ทํ า โครงการต อ ผู แ ทน
ภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ และองคกรพัฒนาเอกชนตาง ๆ ซึ่งไดรับความสนใจตอผูเขารวมเปน
อยางมาก
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบางกอกกอลฟ รีสอรท สปา จังหวัดปทุมธานี: คณะทํางาน
โครงการนํารองฯ ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการการบริหารความตอเนื่องใน
ระดั บ พื้ น ที่ พรอ มทั้ งทบทวนรา งแผนการบริห ารความต อเนื่ องทางธุร กิจ ในระดับ พื้ น ที่ และกําหนด
เจาภาพผูรับผิดชอบแผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
วัน ที่ 2 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการขั บ เคลื่อนโครงการการบริห ารความต อเนื่ องทางธุรกิจใน
ระดับพื้นที่ ไดเขารวมประชุมเชิงอภิปราย เพื่อรับฟงความคืบหนาในการจัดทําโครงการการบริหารความ
ตอเนื่องในระดับพื้นที่ และขอเสนอแนะเพิ่มเติมและปรับปรุงแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจใน
ระดับพื้นที่ บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยมีเลขาธิการ สศช. เปนประธานในการประชุม
วัน ที่ 6 กุมภาพั น ธ พ.ศ. 2560 ณ สํานักงานจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการอํานวยการโครงการการ
บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ ไดเขารวมประชุมเพื่อพิจารณามอบหมายผูแทนที่เกี่ยวของ
เปนผูนําเสนอรางแผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี เปน
ประธานในการประชุม

จากการดําเนินงานที่ผานมา เปนตัวอยางของการดําเนินงานโครงการนํารอง เพื่อใหไดมาซึ่งแผนบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ โดยความทาทายในการดําเนินงาน คือ การประสานงานระหวางหนวยงานผู
มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่โครงการนํารอง และการยอมรับแนวความคิดใหมดานการรวมมือกันเพื่อยกระดับทุกภาค
สวนพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพในการบริหารงานอยางตอเนื่องแมวาจะเผชิญเหตุภัยพิบัติ
ทั้งนี้ ADPC ไดพิจารณาเอกสารสําคัญในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อใชในการประกอบการจัดทําแผนการ
บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ ดังนี้
• แผนที่ระดับความสูงต่ํา และแผนที่ภาพถายดาวเทียม พื้นที่ศึกษาโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่อง
ในระดับพื้นที่ บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จัดทําโดยความรวมมือของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ซึ่งเปนหนึ่งในคณะทํางานโครงการนํารอง
• แผนที่ระบุสถานที่สําคัญพื้นที่ศึกษาโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องในระดับพื้นที่ บริเวณสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี จัดทําโดย ADPC
• แผนที่ประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําในพื้นที่โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี
• แผนที่ตําบลบางกะดีแสดงแนวเขตพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ประจําป พ.ศ. 2559
• รายงานกิจการประจําป เทศบาลตําบลบางกะดี พ.ศ. 2558
• แผนปฏิบัติการปองกันน้ําทวมประจําป พ.ศ. 2558 และ ป พ.ศ. 2559 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
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แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553-2557 บทวาดวยการบริหารจัดการ
น้ําและอุทกภัย
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินแกไขปญหาภัยจากอุทกภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557
รายงานการวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 2558 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
บรรยายสรุปจังหวัดปทุมธานี (ฉบับแกไข เมษายน พ.ศ. 2559)

การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารในพื้นที่ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเรียบเรียงขอมูลที่จําเปน
เขาดวยกันกับแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และประกอบ
ขอมูลเชิงลึกที่ไดจากการประชุมเชิงอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมหารือกับคณะทํางานและผู
มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ โดยการทบทวนแผนและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่เพื่อจัดทําขอมูลในแผนการ
บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน กรณีคณะทํางานโครงการนํารองฯ พบ
แผนอื่นที่มีความสําคัญตอขอมูลการบริหารความตอเนื่องในระดับพื้นที่ซึ่งไมไดถูกระบุไวในขางตน คณะทํางาน
สามารถนําแผนดังกลาวนั้นมาประกอบการพิจารณาในการทบทวนและปรับปรุงในครั้งตอไป
อยางไรก็ดี ถึงแมวาจุดประสงคของการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่บริเวณสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี จะเปนไปเพื่อการรูรับปรับตัวกับสถานการณอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น คณะทํางานโครงการ
นํารองฯ ยังไดมีความกังวลถึงการบริหารจัดการน้ําที่เกี่ยวกับภัยแลง เนื่องจากมีขอจํากัดในเชิงการบริหารจัดการ
โครงการ ดังนั้นการทบทวนและจัดทําแผนในครั้งตอไปอาจพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นดานการบริหารจัดการน้ําที่
เกี่ยวกับภัยแลง เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการปองกันเหตุหยุดชะงักตอการบริหารและดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ในระดับพื้นที่

ภาคผนวก จ.
รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การวางกลยุทธการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
(Determining Area BCM Strategy)
ภายใต
โครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
(Pilot Project of Area Business Continuity Management: Area BCM)
วันจันทร ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.
หองไวโอเลต ชั้น 9 โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รีสอรท จังหวัดปทุมธานี
1. ความเปนมา
สืบ เนื่ องจากองค กรความร วมมื อระหวา งประเทศของญี่ ปุ น (Japan International Cooperation Agency:
JICA) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จังหวัดปทุมธานี และศูนยเตรียมความ
พรอมปองกันภัยพิบัติแห งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center: ADPC) ดําเนินโครงการนํารองการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Area Business Continuity Management: Area BCM) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถดานการบริหารจัดการแบบองครวม ซึ่งจะชวยในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะกระทบตอความ
ตอเนื่องของธุรกิจในพื้นที่ ใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง รวมถึงการฟนตัวไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
เชน ภัยธรรมชาติที่สงผลกระทบกับทั้งพื้นที่ โดย สศช. รวมกับจังหวัดปทุมธานีและหนวยงานที่เกี่ยวของไดเลือกพื้นที่
บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี เปนพื้นที่โครงการนํารองฯ
จากการดํ า เนิ น โครงการนํ าร อ งฯ เพื่ อ ทํ าความเข า ใจลั กษณะพื้ น ที่ ในระยะแรกที่ ผ า นมานั้ น ที่ ป ระชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 ไดกําหนดขอบเขตพื้นที่โครงการนํารองบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
จังหวัดปทุมธานี โดยระบุขอบเขตพื้นที่ตามลักษณะสาธารณภัยและไดกําหนดขอบเขตภูมิศาสตรเพื่อการบริหารจัดการน้ํา
และอุทกภัยเปนหลัก ตั้งอยูในพื้นที่ของอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่โดยประมาณทั้งสิ้น 12.66 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตําบลบางดี ประมาณ 8.3 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่บางสวนของตําบลบานใหม ประมาณ
4.36 ตารางกิ โลเมตร ซึ่ ง ประกอบด ว ยพื้ น ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ ตั้ ง โรงงานอุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค า หน ว ยงานราชการ
สถานศึกษา และสาธารณูปโภคตางๆ
เหตุ การณ ม หาอุ ท กภั ย ป พ.ศ. 2554 ช วงกลางเดื อนตุ ล าคม มวลน้ํ าจากทางทิ ศ เหนื อได เข า ท ว มพื้ น ที่ ส วน
อุตสาหกรรมบางกะดี โดยระดับน้ําทวมสูงสุด 4.3 เมตร ทวมตอเนื่องเปนระยะเวลามากกวา 1 เดือน ซึ่งเหตุการณมหา
อุทกภัยครั้งนี้ไดทวมกินพื้นที่บริเวณกวางทั้งจังหวัดปทุมธานี สงผลกระทบรุนแรงตอทั้งภาคธุรกิจ และภาคประชาชน
รวมถึงภาครัฐบาลและโครงสรางพื้นฐานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่เกิดจากภาคธุรกิจเนื่องจากโรงงานในพื้นที่
สวนอุตสาหกรรมบางกะดีไดหยุดชะงักการดําเนินงานไปชั่วคราว มีสวนทําใหอุตสาหกรรมที่เนนเทคโนโลยีและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องในหวงโซอุปทาน (Supply chain) เชน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส (คิดเปนสัดสวน
16% ของกลุมโรงงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) ไดรับผลกระทบเปนวงกวางตอทั้งตลาดภายในและตางประเทศ
นอกจากนั้น โรงงานบางแหงของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเปนผูจัดสงวัตถุดิบโดยตรง (Direct supplier) ใหแกผูผลิตราย
ใหญในอุตสาหกรรมยานยนต (คิดเปนสัดสวน 8% ของกลุมโรงงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) จึงทําใหอุตสาหกรรม
การผลิ ตยานยนตหยุด ชะงัก อีก ครั้งหลังจากเกิ ดเหตุการณ แ ผน ดิ น ไหวครั้งใหญ ที่ ป ระเทศญี่ ปุ น เมื่อชวงต นป เดี ยวกั น
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ทางดานภาคประชาชนที่พักอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวก็ไดรับผลกระทบทั้งดานที่อยูอาศัยที่ตองอพยพไปอยูในศูนยพักพิง
ชั่วคราวที่หนวยงานราชการจัดเตรียมให รวมถึงผลกระทบดานรายไดและการจางงานที่หยุดชะงักเนื่องจากการหยุด
ดําเนินการชั่วคราวของภาคอุตสาหกรรม
เพื่อใหการดําเนินโครงการนํารองฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อีกทั้ง การมี
สวนสําคัญในการสงเสริมจัดทําแผนยุทธศาสตรแหงชาติเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการ
รับมือภัยพิบัติ สศช. ไดออกคําสั่งเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับ
พื้นที่ พรอมดวย จังหวัดปทุมธานี ไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานจัดทําโครงการนํารอง
การบริหารความตอเนื่องในระดับพื้นที่ (Area BCM) จังหวัดปทุมธานี เพื่อบูรณาการทํางานรวมกันทุกภาคสวน เนื่องจาก
หากเกิดเหตุภัยพิบัติขนาดใหญดังเชนเหตุการณมหาอุทกภัยป พ.ศ. 2554 การประกอบธุรกิจของผูประกอบการแตละราย
มีขอจํากัดไมสามารถดําเนิน ธุรกิจตอเนื่องได สาเหตุหลักมาจากระบบสาธารณู ปโภคและโครงสรางพื้ นฐานตางๆ ไม
สามารถใชการไดตามปกติ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ภาคธุรกิจ ผูใหบริการสาธารณูปโภค ผูบริหารจัดการสวนอุตสาหกรรม
หนวยงานราชการและชุมชนในพื้นที่ ตองเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับพื้นที่
(Business Continuity Plan: Area BCP) ซึ่งจะชวยสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับภัยพิบัติในพื้นที่ ผลกระทบตอภาค
ธุรกิจ ชุมชน และขอมูลขาวสารที่สําคัญอื่นๆ เพื่อนํามาสูการจัดทํามาตรการปองกัน บรรเทา ฟนฟูและลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อใหภาคธุรกิจสามารถรูรับ ปรับตัวและฟนกลับมาดําเนินธุรกิจไดโดยเร็ว อันจะสงผลดีตอ
เศรษฐกิจ การจางงานและความเปนอยูของชุมชนทั้งในพื้นที่และของประเทศ
2. วัตถุประสงค
•
•

•
•

เพื่อวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Area Business Impact Analysis: Area BIA)
เพื่อวิเคราะหทรัพยากรหรือสิ่งที่จําเปน และโครงสรางพื้นฐานตอการดําเนินธุรกิจในระดับพื้นที่ เชน การขนสง
พลังงาน ประปา ขอมูล บุคลากร เปนตน และระบุปญหาคอขวด (Bottleneck) หรือปจจัยที่ทําใหเกิดผลกระทบ
ตอสังคมและกิจการตางๆ ในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติ
เพื่อวิเคราะหมาตรการการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยในปจจุบัน
เพื่อนําผลการประชุมเชิงปฏิบัติไปสูการจัดทํารางแผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Draft Area BCP)

3. ขอบเขตการอภิปราย
คณะทํางาน (Working Group) โครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ตามคําสั่งแตงตั้งของ
จังหวัดปทุมธานี เปนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีทีมงานโครงการจาก ADPC เปนผูอํานวยความสะดวกและ
ดําเนินการประชุม ในหัวขอดังตอไปนี้
1) ความคืบหนาและสถานะการดําเนินโครงการนํารองฯ ณ บริเวณสวนอตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี
2) รายงานการศึกษาลักษณะพื้นที่ในการจัดทําโครงการนํารองฯ ของขอบเขตพื้นที่การศึกษาโครงการฯ เพื่อการ
บริหารจัดการน้ําโดยเนนอุทกภัยเปนหลัก
3) การจําลองสถานการณภัยพิบัติ และการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Area Business Impact
Analysis: Area BIA)
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4) การวิเคราะหทรัพยากรหรือสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินงาน และปจจัยที่อาจทําใหเกิดผลกระทบตอสังคมและดาน
ความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ
5) การการวิเคราะหมาตรการการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยในปจจุบัน
6) แผนการดําเนินงานขั้นตอไปของโครงการนํารองฯ
4. ผูเขารวมการฝกอบรม
1) สํานักงานจังหวัดปทุมธานี
2) เทศบาลตําบลบางกะดี
3) เหลากาชาดจังหวัดปทุมธานี
4) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
5) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดปทุมธานี
6) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
7) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดปทุมธานี
8) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
9) สํานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี
10) สถานีตาํ รวจภูธรปากคลองรังสิต
11) สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี
12) โครงการชลประทานปทุมธานี
13) แขวงทางหลวงปทุมธานี
14) ศูนยซอมสรางสิง่ อุปกรณสายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
15) การประปาครหลวง
16) การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 2
17) สํานักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
18) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยบางกะดี
19) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
20) เทศบาลตําบลบานกลาง
21) เทศบาลตําบลบานใหม
22) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
23) บรษัท ชบาบางกอก จํากัด
24) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
25) บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 1,2 จํากัด
26) บริษัท ทรานตรอน (ประเทศไทย) จํากัด
27) บริษัท โตชิบาคอนซูเมอรโปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด
28) บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด) จํากัด
29) บริษัท เทคโนโลยี สโตร จํากัด
30) ประธานกรรมการชุมชนติวานนทพัฒนา
31) ประธานกรรมการชุมชนประตูนา้ํ เชียงราก
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32) ประธานกรรมการชุมชนคลองลําพู
33) ประธานกรรมการชุมชนหมูบ านพฤกษาวิลล
34) ประธานกรรมการชุมชนคลองประปา
35) บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด
36) บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด
37) บริษัท ไทยบารจ คอนเทนเนอร เซอรวิส จํากัด
38) โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รีสอรท
39) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
40) องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA)
41) ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย (ADPC)
5. วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
วันจันทร ที่ 11 กรกฎมคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หองไวเลต ชั้น 9 โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รีสอรท
จังหวัดปทุมธานี
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6. รางกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เวลา
08.30 – 09.00
09.00 – 09.10
09.10 – 09.20
09.20 – 09.35
09.35 – 09.50
09.50 – 10.45

10.45 – 11.00
11.00 – 12.30

12.30 – 13.30
13.30 – 15.00

15.00 – 15.15
15.15 – 15.45
15.45 – 16.00

กําหนดการ

ลงทะเบียน
กลาวตอนรับ
โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผูวา ราชการจังหวัดปทุมธานี
กลาวเปดการประชุม
โดย นางสาวลดาวัลย คําภา รองเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รายงานความคืบหนาและสถานะการดําเนินโครงการนํารองฯ
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒ
ั น iPrepare BCP Specialist
รายงานการศึกษาลักษณะพื้นที่ และขอบเขตพื้นที่การศึกษาโครงการนํารองฯ
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒ
ั น iPrepare BCP Specialist
การจําลองสถานการณภัยพิบัติ และการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Area
Business Impact Analysis: Area BIA)
งานกลุมเพื่อวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจในระดับพืน้ ที่
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒ
ั น iPrepare BCP Specialist
นายวีระพล ศรีพงษชัย BCM Officer
พักรับประทานอาหารวาง
การวิเคราะหทรัพยากรหรือสิ่งที่จําเปน และโครงสรางพื้นฐานตอการดําเนินงาน และอุปสรรค
ที่อาจเกิดขึ้น (Bottleneck) ตอการดําเนินธุรกิจในระดับพื้นที่ กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ
งานกลุมเพื่อวิเคราะหทรัพยากรหรือสิ่งที่จําเปน โครงสรางพืน้ ฐาน และระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒ
ั น iPrepare BCP Specialist
นายวีระพล ศรีพงษชัย BCM Officer
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การวิเคราะหมาตรการการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยในปจจุบัน
งานกลุมเพื่อวิเคราะหมาตรการการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒ
ั น iPrepare BCP Specialist
นายวีระพล ศรีพงษชัย BCM Officer
พักรับประทานอาหารวาง
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
โดย นายวีระพล ศรีพงษชัย BCM Officer
แผนการดําเนินงานขั้นตอไป และปดการประชุม
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒ
ั น iPrepare BCP Specialist

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การวางกลยุทธการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
(Determining Area BCM Strategy)
ภายใต
โครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
(Pilot Project of Area Business Continuity Management: Area BCM)
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559
หองไวโอเลต ชั้น 9 โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รีสอรท จังหวัดปทุมธานี
1. ความเปนมา
สื บ เนื่ องจากองค ก รความร ว มมื อระหว า งประเทศของญี่ ปุน (Japan International Cooperation Agency:
JICA) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จังหวัดปทุมธานี และศูนยเตรียมความ
พรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center: ADPC) ดําเนินโครงการนํารองการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Area Business Continuity Management: Area BCM) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถดานการบริหารจัดการแบบองครวม ซึ่งจะชวยในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะกระทบตอความ
ตอเนื่องของธุรกิจในพื้นที่ ใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง รวมถึงการฟนตัวไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
เชน ภัยธรรมชาติที่สงผลกระทบกับทั้งพื้นที่ โดย สศช. รวมกับจังหวัดปทุมธานีและหนวยงานที่เกี่ยวของไดเลือกพื้นที่
บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี เปนพื้นที่โครงการนํารองฯ
จากการดํ า เนิ น โครงการนํ า ร องฯ เพื่ อทํ า ความเข า ใจลั กษณะพื้ น ที่ ในระยะแรกที่ ผ า นมานั้ น ที่ ป ระชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 ไดกําหนดขอบเขตพื้นที่โครงการนํารองบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
จังหวัดปทุมธานี โดยระบุขอบเขตพื้นที่ตามลักษณะสาธารณภัยและไดกําหนดขอบเขตภูมิศาสตรเพื่อการบริหารจัดการน้ํา
และอุทกภัยเปนหลัก ตั้งอยูในพื้นที่ของอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่โดยประมาณทั้งสิ้น 12.66 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตําบลบางดี ประมาณ 8.3 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่บางสวนของตําบลบานใหม ประมาณ
4.36 ตารางกิ โ ลเมตร ซึ่ ง ประกอบด ว ยพื้ น ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ ตั้ ง โรงงานอุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค า หน ว ยงานราชการ
สถานศึกษา และสาธารณูปโภคตางๆ
เหตุ ก ารณ ม หาอุ ท กภั ย ป พ.ศ. 2554 ช ว งกลางเดื อนตุ ล าคม มวลน้ํ า จากทางทิ ศ เหนื อไดเข า ท ว มพื้ นที่สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี โดยระดับน้ําทวมสูงสุด 4.3 เมตร ทวมตอเนื่องเปนระยะเวลามากกวา 1 เดือน ซึ่งเหตุการณมหา
อุทกภัยครั้งนี้ไดทวมกินพื้นที่บริเวณกวางทั้งจังหวัดปทุมธานี สงผลกระทบรุนแรงตอทั้งภาคธุรกิจ และภาคประชาชน
รวมถึงภาครัฐบาลและโครงสรางพื้นฐานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่เกิดจากภาคธุรกิจเนื่องจากโรงงานในพื้นที่
สวนอุตสาหกรรมบางกะดีไดหยุดชะงักการดําเนินงานไปชั่วคราว มีสวนทําใหอุตสาหกรรมที่เนนเทคโนโลยีและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องในหวงโซอุปทาน (Supply chain) เชน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส (คิดเปนสัดสวน
16% ของกลุมโรงงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) ไดรับผลกระทบเปนวงกวางตอทั้งตลาดภายในและตางประเทศ
นอกจากนั้น โรงงานบางแหงของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเปนผูจัดสงวัตถุดิบโดยตรง (Direct supplier) ใหแกผูผลิตราย
ใหญในอุตสาหกรรมยานยนต (คิดเปนสัดสวน 8% ของกลุมโรงงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) จึงทําใหอุตสาหกรรม
การผลิตยานยนตหยุดชะงักอี กครั้ง หลังจากเกิ ดเหตุ การณแผน ดินไหวครั้งใหญที่ประเทศญี่ปุน เมื่ อชวงตนป เดี ย วกั น
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ทางดานภาคประชาชนที่พักอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวก็ไดรับผลกระทบทั้งดานที่อยูอาศัยที่ตองอพยพไปอยูในศูนยพักพิง
ชั่วคราวที่หนวยงานราชการจัดเตรียมให รวมถึงผลกระทบดานรายไดและการจางงานที่หยุดชะงักเนื่องจากการหยุด
ดําเนินการชั่วคราวของภาคอุตสาหกรรม
เพื่อใหการดําเนินโครงการนํารองฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อีกทั้ง การมี
สวนสําคัญในการสงเสริมจัดทําแผนยุทธศาสตรแหงชาติเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการ
รับมือภัยพิบัติ สศช. ไดออกคําสั่งเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับ
พื้นที่ พรอมดวย จังหวัดปทุมธานี ไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานจัดทําโครงการนํารองการ
บริหารความตอเนื่องในระดับพื้นที่ (Area BCM) จังหวัดปทุมธานี เพื่อบูรณาการทํางานรวมกันทุกภาคสวน เนื่องจากหาก
เกิดเหตุภัยพิบัติขนาดใหญดังเชนเหตุการณมหาอุทกภัยป พ.ศ. 2554 การประกอบธุรกิจของผูประกอบการแตละรายมี
ขอจํากัดไมสามารถดําเนินธุรกิจตอเนื่องได สาเหตุหลักมาจากระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานตางๆ ไมสามารถ
ใชการไดตามปกติ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ภาคธุรกิจ ผูใหบริการสาธารณูปโภค ผูบริหารจัดการสวนอุตสาหกรรม หนวยงาน
ราชการและชุมชนในพื้นที่ ตองเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับพื้นที่ (Business
Continuity Plan: Area BCP) ซึ่งจะชวยสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับภัยพิบัติในพื้นที่ ผลกระทบตอภาคธุรกิจ ชุมชน
และขอมูลขาวสารที่สําคัญอื่นๆ เพื่อนํามาสูการจัดทํามาตรการปองกัน บรรเทา ฟนฟูและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ตลอดจนเพื่อใหภาคธุรกิจสามารถรูรับ ปรับตัวและฟนกลับมาดําเนินธุรกิจไดโดยเร็ว อันจะสงผลดีตอเศรษฐกิจ การจาง
งานและความเปนอยูของชุมชนทั้งในพื้นที่และของประเทศ
2. วัตถุประสงค
•
•
•
•

เพื่อกําหนดกลยุทธหรือมาตรการที่จําเปนในการฟนฟูทรัพยากร และโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจ
รวมทั้ง กิจกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
เพื่อวิเคราะหลําดับความสําคัญ และเลือกกลยุทธสําหรับจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อกําหนดโครงสรางตอบสนองและฟนฟูเหตุฉุกเฉิน รวมถึงบทบาทหนาที่ของผูมสี วนไดสวนเสียของแผนความ
ตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
เพื่อนําผลการประชุมเชิงปฏิบัติการไปสูการจัดทํารางแผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Draft Area
BCP)

3. ขอบเขตการอภิปราย
คณะทํางาน (Working Group) โครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ตามคําสั่งแตงตั้งของ
จังหวัดปทุมธานี เปนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีทีมงานโครงการจาก ADPC เปนผูอํานวยความสะดวกและ
ดําเนินการประชุม ในหัวขอดังตอไปนี้
1) การกําหนดกลยุทธหรือมาตรการที่จําเปนในการฟนฟูทรัพยากร และโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจ
รวมทั้ง กิจกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
2) การวิเคราะหลําดับความสําคัญและเลือกกลยุทธสําหรับจัดทําแผนปฏิบัติการ
3) การกําหนดโครงสรางตอบสนองและฟนฟูเหตุฉุกเฉิน รวมถึงกําหนดบทบาทหนาที่ของผูมีสวนไดสวนเสียของ
แผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
4) แผนการดําเนินงานขั้นตอไปของโครงการนํารองฯ
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4. ผูเขารวมการประชุม
1) สํานักงานจังหวัดปทุมธานี
2) เทศบาลตําบลบางกะดี
3) เหลากาชาดจังหวัดปทุมธานี
4) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
5) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดปทุมธานี
6) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
7) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดปทุมธานี
8) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
9) สํานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี
10) สถานีตาํ รวจภูธรปากคลองรังสิต
11) สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี
12) โครงการชลประทานปทุมธานี
13) แขวงทางหลวงปทุมธานี
14) ศูนยซอมสรางสิง่ อุปกรณสายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
15) การประปานครหลวง
16) การประปาสวนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
17) การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 2 (บางกะดี)
18) สํานักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
19) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยบางกะดี
20) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
21) เทศบาลตําบลบานกลาง
22) เทศบาลตําบลบานใหม
23) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
24) บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด
25) บริษัท ชบาบางกอก จํากัด
26) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
27) บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 1,2 จํากัด
28) บริษัท ทรานตรอน (ประเทศไทย) จํากัด
29) บริษัท โตชิบาคอนซูเมอรโปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด
30) บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด) จํากัด
31) บริษัท เทคโนโลยี สโตร จํากัด
32) ประธานกรรมการชุมชนติวานนทพัฒนา
33) ประธานกรรมการชุมชนประตูนา้ํ เชียงราก
34) ประธานกรรมการชุมชนคลองลําพู
35) ประธานกรรมการชุมชนหมูบ านพฤกษาวิลล
36) ประธานกรรมการชุมชนคลองประปา
37) บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด
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38) บริษัท ไทยบารจ คอนเทนเนอร เซอรวิส จํากัด
39) โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รีสอรท
40) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
41) องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA)
42) ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย (ADPC)
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รางกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เวลา
กําหนดการ
08.00 – 08.30 ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 กลาวรายงานการประชุม
โดย นายสุรชัย คุมสิน ทีป่ รึกษาโครงการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
08.45 – 09.00 กลาวเปดการประชุม
โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผูวา ราชการจังหวัดปทุมธานี
09.00 – 10.00 รายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการนํารองฯ และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งลาสุด
• การจําลองสถานการณภัยพิบัติ และการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจในระดับพืน
้ ที่
• การวิเคราะหทรัพยากรและโครงสรางพืน
้ ฐานตอการดําเนินงาน และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
ตอการดําเนินธุรกิจในระดับพื้นที่กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ
• มาตรการการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและบรรเทาการบริหารจัดการน้ําในปจจุบัน
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒ
ั น iPrepare BCP Specialist
10.00 – 10.15 รับประทานอาหารวาง
10.15 – 12.00 การวิเคราะหกลยุทธความตอเนือ่ งทางธุรกิจในระดับพื้นที่ และการจัดลําดับความสําคัญกลยุทธ
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒ
ั น iPrepare BCP Specialist
นายวีระพล ศรีพงษชัย BCM Officer และ น.ส. วริฎฐา วรรณทอง ผูจัดการโครงการ
12.00 – 13.00 ประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 การวิเคราะหกลยุทธความตอเนือ่ งทางธุรกิจในระดับพื้นที่ และการจัดลําดับความสําคัญกลยุทธ
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ (ตอ)
14.00 – 15.00 การกําหนดโครงสรางตอบสนองและฟนฟูเหตุฉุกเฉิน
• บทบาทหนาที่ของผูมีสวนไดสวนเสียของแผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒ
ั น iPrepare BCP Specialist
15.00 – 15.30 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ และแผนการดําเนินงานขั้นตอไป
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒ
ั น iPrepare BCP Specialist
15.30 – 15.45 กลาวปดการประชุม โดย Mr. Aslam Perwaiz, ADPC
15.45 – 16.00 รับประทานอาหารวาง
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเสนอแนะแผนปฏิบัติการ การทบทวน และการปรับปรุงการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
(Implementing - Reviewing and Improving Area BCM)
ภายใต
โครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
(Pilot Project of Area Business Continuity Management: Area BCM)
วันศุกร ที่ 4 พฤศจิกายน 2559
หองโลตัส ชั้น 3 โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รีสอรท จังหวัดปทุมธานี
1. ความเปนมา
สื บ เนื่ องจากองค ก รความร ว มมื อระหว า งประเทศของญี่ ปุน (Japan International Cooperation Agency:
JICA) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จังหวัดปทุมธานี และศูนยเตรียมความ
พรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center: ADPC) ดําเนินโครงการนํารองการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Area Business Continuity Management: Area BCM) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถดานการบริหารจัดการแบบองครวม ซึ่งจะชวยในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะกระทบตอความ
ตอเนื่องของธุรกิจในพื้นที่ ใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง รวมถึงการฟนตัวไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
เชน ภัยธรรมชาติที่สงผลกระทบกับทั้งพื้นที่ โดย สศช. รวมกับจังหวัดปทุมธานีและหนวยงานที่เกี่ยวของไดเลือกพื้นที่
บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี เปนพื้นที่โครงการนํารองฯ
จากการดํ า เนิ น โครงการนํ า ร องฯ เพื่ อทํ า ความเข า ใจลั กษณะพื้ น ที่ ในระยะแรกที่ ผ า นมานั้ น ที่ ป ระชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 ไดกําหนดขอบเขตพื้นที่โครงการนํารองบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
จังหวัดปทุมธานี โดยระบุขอบเขตพืน้ ที่ตามลักษณะสาธารณภัยและไดกําหนดขอบเขตภูมิศาสตรเพื่อการบริหารจัดการน้ํา
และอุทกภัยเปนหลัก ตั้งอยูในพื้นที่ของอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่โดยประมาณทั้งสิ้น 12.66 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตําบลบางดี ประมาณ 8.3 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่บางสวนของตําบลบานใหม ประมาณ
4.36 ตารางกิ โ ลเมตร ซึ่ ง ประกอบด ว ยพื้ น ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ ตั้ ง โรงงานอุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค า หน ว ยงานราชการ
สถานศึกษา และสาธารณูปโภคตางๆ
เหตุ การณ ม หาอุ ท กภั ย ป พ.ศ. 2554 ช ว งกลางเดื อนตุ ล าคม มวลน้ํ า จากทางทิ ศ เหนื อไดเข า ท ว มพื้ นที่สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี โดยระดับน้ําทวมสูงสุด 4.3 เมตร ทวมตอเนื่องเปนระยะเวลามากกวา 1 เดือน ซึ่งเหตุการณมหา
อุทกภัยครั้งนี้ไดทวมกินพื้นที่บริเวณกวางทั้งจังหวัดปทุมธานี สงผลกระทบรุนแรงตอทั้งภาคธุรกิจ และภาคประชาชน
รวมถึงภาครัฐบาลและโครงสรางพื้นฐานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่เกิดจากภาคธุรกิจเนื่องจากโรงงานในพื้นที่
สวนอุตสาหกรรมบางกะดีไดหยุดชะงักการดําเนินงานไปชั่วคราว มีสวนทําใหอุตสาหกรรมที่เนนเทคโนโลยีและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องในหวงโซอุปทาน (Supply chain) เชน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส (คิดเปนสัดสวน
16% ของกลุมโรงงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) ไดรับผลกระทบเปนวงกวางตอทั้งตลาดภายในและตางประเทศ
นอกจากนั้น โรงงานบางแหงของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเปนผูจัดสงวัตถุดิบโดยตรง (Direct supplier) ใหแกผูผลิตราย
ใหญในอุตสาหกรรมยานยนต (คิดเปนสัดสวน 8% ของกลุมโรงงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) จึงทําใหอุตสาหกรรม
การผลิตยานยนตหยุดชะงักอี กครั้ง หลังจากเกิ ดเหตุ การณแผน ดินไหวครั้งใหญที่ประเทศญี่ปุน เมื่ อชวงตนป เดี ย วกั น
ทางดานภาคประชาชนที่พักอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวก็ไดรับผลกระทบทั้งดานที่อยูอาศัยที่ตองอพยพไปอยูในศูนยพักพิง
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ชั่วคราวที่หนวยงานราชการจัดเตรียมให รวมถึงผลกระทบดานรายไดและการจางงานที่หยุดชะงักเนื่องจากการหยุด
ดําเนินการชั่วคราวของภาคอุตสาหกรรม
เพื่อใหการดําเนินโครงการนํารองฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อีกทั้ง การมี
สวนสําคัญในการสงเสริมจัดทําแผนยุทธศาสตรแหงชาติเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการ
รับมือภัยพิบัติ สศช. ไดออกคําสั่งเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับ
พื้นที่ พรอมดวย จังหวัดปทุมธานี ไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานจัดทําโครงการนํารองการ
บริหารความตอเนื่องในระดับพื้นที่ (Area BCM) จังหวัดปทุมธานี เพื่อบูรณาการทํางานรวมกันทุกภาคสวน เนื่องจากหาก
เกิดเหตุภัยพิบัติขนาดใหญดังเชนเหตุการณมหาอุทกภัยป พ.ศ. 2554 การประกอบธุรกิจของผูประกอบการแตละรายมี
ขอจํากัดไมสามารถดําเนินธุรกิจตอเนื่องได สาเหตุหลักมาจากระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานตางๆ ไมสามารถ
ใชการไดตามปกติ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ภาคธุรกิจ ผูใหบริการสาธารณูปโภค ผูบริหารจัดการสวนอุตสาหกรรม หนวยงาน
ราชการและชุมชนในพื้นที่ ตองเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับพื้นที่ (Business
Continuity Plan: Area BCP) ซึ่งจะชวยสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับภัยพิบัติในพื้นที่ ผลกระทบตอภาคธุรกิจ ชุมชน
และขอมูลขาวสารที่สําคัญอื่นๆ เพื่อนํามาสูการจัดทํามาตรการปองกัน บรรเทา ฟนฟูและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ตลอดจนเพื่อใหภาคธุรกิจสามารถรูรับ ปรับตัวและฟนกลับมาดําเนินธุรกิจไดโดยเร็ว อันจะสงผลดีตอเศรษฐกิจ การจาง
งานและความเปนอยูของชุมชนทั้งในพื้นที่และของประเทศ
2. วัตถุประสงคและขอบเขตการอภิปราย
คณะทํางาน (Working Group) โครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ตามคําสั่งแตงตั้งที่
143/2559 ของจังหวัดปทุมธานี เปนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีทีมงานโครงการจาก ADPC เปนผูอํานวยความ
สะดวกและดําเนินการประชุม ในหัวขอดังตอไปนี้
•
•
•
•
•

เพื่อรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการนํารองฯ
เพื่อทบทวนมาตรการความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (ตามเอกสารแนบ) เพื่อกําหนดแนวแผนปฏิบัติการ
ความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
เพื่อทบทวนและปรับปรุงการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Area BCM)
เพื่อกําหนดเจาภาพผูรับผิดชอบแผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพืน้ ที่ (Area BCP)
เพื่อนําผลการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารไปปรับปรุงรางแผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Area BCP)

3. ผูเขารวมการประชุม
1) สํานักงานจังหวัดปทุมธานี
2) เทศบาลตําบลบางกะดี
3) เหลากาชาดจังหวัดปทุมธานี
4) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
5) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดปทุมธานี
6) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
7) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดปทุมธานี
8) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
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9) สํานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี
10) สถานีตาํ รวจภูธรปากคลองรังสิต
11) สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี
12) โครงการชลประทานปทุมธานี
13) แขวงทางหลวงปทุมธานี
14) ศูนยซอมสรางสิง่ อุปกรณสายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
15) การประปานครหลวง
16) การประปาสวนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
17) การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 2 (บางกะดี)
18) สํานักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
19) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยบางกะดี
20) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
21) เทศบาลตําบลบานกลาง
22) เทศบาลตําบลบานใหม
23) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
24) บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด
25) บริษัท ชบาบางกอก จํากัด
26) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
27) บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 1,2 จํากัด
28) บริษัท ทรานตรอน (ประเทศไทย) จํากัด
29) บริษัท โตชิบาคอนซูเมอรโปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด
30) บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด) จํากัด
31) บริษัท เทคโนโลยี สโตร จํากัด
32) ประธานกรรมการชุมชนติวานนทพัฒนา
33) ประธานกรรมการชุมชนประตูนา้ํ เชียงราก
34) ประธานกรรมการชุมชนคลองลําพู
35) ประธานกรรมการชุมชนหมูบ านพฤกษาวิลล
36) ประธานกรรมการชุมชนคลองประปา
37) บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด
38) บริษัท ไทยบารจ คอนเทนเนอร เซอรวิส จํากัด
39) โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รีสอรท
40) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
41) องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA)
42) ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย (ADPC)
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รางกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เวลา
กําหนดการ
08.30 – 08.45 ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 กลาวรายงานการประชุม
โดย ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย
09.00 – 09.30 กลาวเปดการประชุม โดย
• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี
09.30 – 10.30 รายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการนํารองฯ
• มาตรการความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพืน
้ ที่
• โครงสรางตอบสนองและฟนฟูเหตุฉุกเฉิน และบทบาทหนาที่ของผูมีสวนไดสวนเสียของแผน
ความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒ
ั น iPrepare BCP Specialist และนายวีระพล ศรีพงษชัย BCM Officer
10.30 – 10.45 รับประทานอาหารวาง
10.45 – 12.00 การทบทวนมาตรการความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพืน้ ที่ และการจัดลําดับความสําคัญของมาตรการ
เพื่อเสนอแนะแนวแผนปฏิบัติการ
• การเสนอแนวแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
• การกําหนดผูรับผิดชอบแผนปฏิบัติการและแผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒ
ั น iPrepare BCP Specialist และนายวีระพล ศรีพงษชัย BCM Officer
12.00 – 13.00 ประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 การทบทวนและปรับปรุงการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพืน้ ที่ (Area BCM)
• การฝกซอมและทบทวน Area BCP
• การกําหนดระยะเวลา และแนวทางปรับปรุงการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพืน
้ ที่
Area BCM)
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒ
ั น iPrepare BCP Specialist และนายวีระพล ศรีพงษชัย BCM Officer
15.30 – 16.00 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ และกลาวปดการประชุม
โดย Mr. Aslam Perwaiz, ADPC
16.00
รับประทานอาหารวาง
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม
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