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เป็นตน้ 

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมาอนัมีค่ายิ่งของเหล่าพนกังานประจาํการในบริษทัญ่ีปุ่ นซ่ึงไดรั้บมือโดยตรงกบัภยัพิบติันํ้าท่วมปี 

พ.ศ. 2554  และปัจจุบนัเวลาก็ไดผ้า่นไปประมาณกว่า 3 ปีแลว้นบัจากเกิดเหตุนํ้าท่วม 

ในคร้ังน้ีจึงไดข้ออนุญาตแบ่งปันผลอยา่งกวา้งขวางยิ่งข้ึนในฐานะ "ประมวลบทเรียน"เพ่ือไม่ให้ความทรงจาํนั้นสูญสลายไปตามกาลเวลา  

คาํสาํคญั: แม่นํ้ าเจา้พระยา, นํ้าท่วม, บทเรียน, นิคมอุตสาหกรรม, สาํรวจโดยสมัภาษณ์



 

 

ประมวลบทเรียนจากภยัพิบติัดา้นอุทกภยัท่ีนิ 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

ศูนยจ์ดัการอุทกภยัและบริหารความเส่ียงระหวา่งประเทศ 
(ICHARM) 

สถาบนัวจิยังานสาธารณะ  องคก์รอิสระ 
 

 
 

 

 

ประมวลบทเรียนจากภยัพิบติัอุทกภยัท่ีนิคมอุตสาหกรรม 

ในประเทศไทย 

  

 

~ จากประสบการณ์อุทกภยัในปี พ.ศ. 2554 ~ 

 



 

 

สรุปบทเรียนจากเหตุการณ์นํ้าท่วมท่ีแม่นํ้าเจา้พระยาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554  
 

 
บทเรียนท่ี 1: จดัเตรียมคู่มือนํ้าท่วมท่ีใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์นํ้าท่วมท่ีผา่นมา  

หรือแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีสมมุติวา่ไดเ้กิดนํ้าท่วมข้ึน (BCP) เอาไว ้

 
 
บทเรียนท่ี 2: เพ่ือท่ีจะไม่ให้ BCPท่ีไดก้าํหนดข้ึนนั้นเป็นเพียง "การวาดฝัน" ให้ดาํเนินการฝึกซอ้ม  ฝึกอบรมอยา่งสมํ่าเสมอ และพฒันา 

"ความสามารถในการรับมือต่อวิกฤติ" ของผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน  
 
 
บทเรียนท่ี 3: ทาํให้มัน่ใจเอาไวว้า่มีวิธีการรับขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการคาดการณ์การเกิดนํ้าท่วมไดอ้ยา่งรวดเร็ว(จงัหวะเวลา  

ความลึกของการเกิดนํ้าท่วม เป็นตน้) 
 
 
บทเรียนท่ี 4: เตรียมขอ้ตกลงร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจไวล่้วงหนา้เก่ียวกบัการรับมือในกรณีเกิดภยัพิบติั 
 
 
บทเรียนท่ี 5: กาํหนดมาตรการรับมือไวล่้วงหนา้วา่จะทาํอยา่งไรกบัวสัดุและอุปกรณ์ กรณีหากเกิดนํ้าท่วม 
 
 
บทเรียนท่ี 6: การทาํให้แน่ใจวา่พนกังานมีความปลอดภยัเป็นเร่ืองท่ีควรให้ความสาํคญัก่อนเร่ืองอ่ืนๆทั้งหมด 
 
 
บทเรียนท่ี 7: ปฏิบติัการทาํงานให้ฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็วเพ่ือท่ีจะลดผลกระทบต่อพนัธมิตรทางธุรกิจให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
 
 
บทเรียนท่ี 8: ยิง่มีเหตุฉุกเฉิน "การสร้างความเขม้แขง็ของสายบงัคบับญัชา"และ"การจดัตั้งระบบการแบ่งปันขอ้มูลร่วมกนั" ยิง่สาํคญั 
 
 
บทเรียนท่ี 9: ให้ยดึถือวา่ ”ภยัภิบติัจะเกิดวิวฒันาการไปพร้อมๆกบัความเจริญของสงัคม” อยา่ยดึถือแต่เพียงตวัอยา่งก่อนหนา้ 
 



I 

สารบัญ 

 

คาํนาํ ………… ....................................................................................................................................................................................................... II 

เก่ียวกบั ICHARM ................................................................................................................................................................................................ III 

เน้ือหาการสาํรวจ5 ................................................................................................................................................................................................. III 

องคป์ระกอบของเอกสารฉบบัน้ี5 ...................................................................................................................................................................... IV 

ตารางตวัยอ่ภาษาองักฤษ5 ..................................................................................................................................................................................... V 

กรณีนํ้ าท่วมท่ีแม่นํ้ าเจา้พระยาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 25545 .................................................................................................................. VI 

 

บทเรียนที ่

1: 5จดัเตรียมคู่มอืนํา้ท่วมทีใ่ช้ประโยชน์จากประสบการณ์นํา้ท่วมทีผ่่านมาหรือแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิที่

สมมุตว่ิาได้เกดินํา้ท่วมขึน้ (BCP) เอาไว้ ................................................................................................................................. 1 

บทเรียนที ่2: 5เพือ่ทีจ่ะไม่ให้ BCPทีไ่ด้กาํหนดขึน้นั้นเป็นเพยีง "การวาดฝัน" ให้ดาํเนินการฝึกซ้อม ฝึกอบรมอย่างสมํา่เสมอ 

และพฒันา "ความสามารถในการรับมอืต่อวกิฤต"ิของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ..................................................... 3 

บทเรียนที ่3: 5ทาํให้มัน่ใจเอาไว้ว่ามวีธีิการรับข้อมูลทีถู่กต้องเกีย่วกบัการคาดการณ์การเกดินํา้ท่วมได้อย่างรวดเร็ว(จงัหวะเวลา 

ความลกึของการเกดินํา้ท่วม เป็นต้น) ....................................................................................................................................... 5 

บทเรียนที ่4: 5เตรียมข้อตกลงร่วมกบัพนัธมติรทางธุรกจิไว้ล่วงหน้าเกีย่วกบัการรับมอืในกรณเีกดิภัยพบิัต ิ..................................... 7 

บทเรียนที ่5: 5กาํหนดมาตรการรับมอืไว้ล่วงหน้าว่าจะทาํอย่างไรกบัวสัดุและอุปกรณ์ กรณีหากเกดินํา้ท่วม ..................................... 9 

บทเรียนที ่6: 5การทาํให้แน่ใจว่าพนักงานมคีวามปลอดภัยเป็นเร่ืองทีค่วรให้ความสําคญัก่อนเร่ืองอืน่ๆทั้งหมด .............................. 11 

บทเรียนที ่7: 5ปฏิบัตกิารทาํงานให้ฟ้ืนฟูใหม่อย่างรวดเร็วเพือ่ทีจ่ะลดผลกระทบต่อพนัธมติรทางธุรกจิให้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได้13 

บทเรียนที ่8: 5ยิง่มเีหตุฉุกเฉิน "การสร้างความเข้มแข็งของสายบงัคบับัญชา"และ"การจดัตั้งระบบการแบ่งปันข้อมูลร่วมกนั" 
ยิง่สําคญั ....................................................................................................................................................................................... 15 

บทเรียนที ่9: 5ให้ยดึถือว่า "ภัยภิบตัจิะเกดิววิฒันาการไปพร้อมๆกบัความเจริญของสังคม" อย่ายดึถือแต่เพยีงตวัอย่างก่อนหน้า17 

 

เอกสารอา้งอิง……............................................................................................................................................................................................... 18 

 



II 

 

คาํนํา 
 

นํ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนกบัแม่นํ้ าเจา้พระยาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 ทาํใหมี้คนตายในประเทศไม่นอ้ยกวา่ 800 คน 
และมีผลใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอยา่งใหญ่หลวงไม่นอ้ยกวา่ประมาณ 4 หม่ืนลา้นดอลลาร์ 
(ประมาณการโดยธนาคารโลก) จากประมาณการความเสียหายทางเศรษฐกิจนั้น 
ความเสียหายทางภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นสดัส่วนแบ่งท่ีใหญท่ี่สุดเกินกวา่ 70% การเกิดนํ้ าท่วมข้ึนท่ีลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ 7 แห่ง ตั้งแตต่อนใตข้องจงัหวดันครสวรรคล์งมา (นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมแฟคตอรีแลนด ์
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) ไม่ไดท้าํใหเ้ศรษฐกิจไทยเสียหายอยา่งเดียวเท่านั้น 
แต่ยงัไดส่้งผลกระทบไปทัว่โลก แต่ทวา่ในวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 นั้น ไม่นอ้ยกวา่ประมาณ 80% 
ของธุรกิจท่ีมีฐานการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ 7 แห่งไดเ้ร่ิมตน้การผลิตอีกคร้ังอยา่งสมบูรณ์หรือเพียงบางส่วน[1] 
ถา้มองในภาพรวมแลว้ เศรษฐกิจในประเทศไทยค่อยๆฟ้ืนตวัข้ึนจากอุทกภยัไดอ้ยา่งมัน่คง แมเ้ดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 
ในปัจจุบนัจะมีความหวัน่วติกกบัปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ นอกเหนือจากภยัธรรมชาติ เช่น 
ความกงัวลจากความไม่แน่นอนทางการเมือง แต่เงินทุนต่างประเทศก็ยงัหลัง่ไหลเขา้มาในรูปแบบของการลงทุนโดยตรงในไทย 
ประเทศไทยยงัคงรักษาตาํแหน่งในการเป็นสถานท่ีสาํหรับการลงทุนและฐานการผลิตชั้นเยีย่มของเอเชียเอาไวอ้ยา่งต่อเน่ือง  

 
 อยา่งไรก็ตาม ลุ่มนํ้ าเจา้พระยา ถา้มองจากลกัษณะภูมิประเทศแลว้เป็นพ้ืนท่ีซ่ึงถูกนํ้ าท่วมเป็นประจาํ 

แมจ้ะมีการปรับปรุงมาตรการในการป้องกนันํ้ าท่วมอยา่งกวา้งขวาง 
แต่ความเส่ียงในการเกิดความเสียหายจากนํ้ าท่วมก็ยงัไม่ไดห้มดส้ินไปอยา่งสมบูรณ์ นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2556 
มีกรณีท่ีเห็นไดว้า่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครในจงัหวดัชลบุรีทางภาคตะวนัออกแมจ้ะไม่ไดเ้กิดนํ้าท่วมข้ึนเน่ืองจากการเอ่อลน้
ของนํ้ าในแม่นํ้ า แต่ยงัเกิดนํ้ าท่วมเน่ืองจากฝนตกหนกั หากคิดถึงสถานการณ์เช่นน้ีแลว้ ทาํใหคิ้ดไดว้า่ 
การแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนจากนํ้ าท่วมท่ีผา่นมาเพ่ือการป้องกนัภยัพิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบันํ้ าในอนาคตนั้นเป็นส่ิงสาํคญั     
 

ประมวลบทเรียนน้ีเป็นสรุปผลการสาํรวจท่ีไดด้าํเนินการสมัภาษณ์บริษทัญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 โดยไดรั้บความร่วมมือจาก (องคก์รมหาชน) องคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศของญ่ีปุ่น (JICA) 
และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ประเทศไทย เป็นตน้ 
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมาอนัมีค่ายิง่ของเหล่าพนกังานประจาํการในบริษทัญ่ีปุ่นซ่ึงไดรั้บมือโดยตรงกบัภยัพิ
บติันํ้ าท่วมปี พ.ศ. 2554  และปัจจุบนัเวลาก็ไดผ้า่นไปประมาณกวา่ 3 ปีแลว้นบัจากเกิดเหตุนํ้ าท่วม 
ในคร้ังน้ีจึงไดข้ออนุญาตแบ่งปันผลอยา่งกวา้งขวางยืง่ข้ึนในฐานะ 
"ประมวลบทเรียน"เพ่ือไม่ใหค้วามทรงจาํนั้นสูญสลายไปตามกาลเวลา ทางเราหวงัวา่ 
เน้ือหาในประมวลบทเรียนน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ ท่าน ไม่มากก็นอ้ย 
ขอแสดงความขอบคุณอีกคร้ังต่อหลายๆท่านทางบริษทัญ่ีปุ่นท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือในการสาํรวจ นอกจากน้ี 
ขอแสดงความขอบคุณต่อนายมาซาชิ นากาซุ (อดีตนกัวจิยัชาํนาญการทาง ICHARM ของสถาบนัวจิยัโยธาธิการ 
ปัจจุบนัเป็นนกัวจิยัของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารป้องกนัอุบติัภยั) และนายโทชิโอ โอกาทสึมิ 
(อดีตนกัวจิยัอาวโุสทาง ICHARM ของสถาบนัวจิยังานสาธารณะ ปัจจุบนัเป็นผูบ้ริหารงานก่อสร้างนานาชาติ กรมนโยบาย 
กระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพ้ืนฐานและการขนส่ง) ท่ีไดทุ่้มเทกาํลงักายใหแ้ก่การสาํรวจคร้ังน้ี    

 
 
 

ตุลาคม 2557    
 

      
ศูนยน์านาชาติดา้นอุทกภยัและการจดัการความเส่ียงนานาชาติ(ICHARM)  

                        สถาบนัวจิยังานสาธารณะ(องคก์รมหาชน)  
 



III 

 
เกีย่วกบั ICHARM 

 
ศูนยจ์ดัการอุทกภยัและบริหารความเส่ียงระหวา่งประเทศ (ICHARM) ไดรั้บการก่อตั้งข้ึนเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 

ภายในสถาบนัวจิยังานสาธารณะ เป็นองคก์รอิสระในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน 

และการขนส่ง โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารการศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 

โดยมีภารกิจเพ่ือ "ลดความเสียหายจากอุทกภยัของโลก"[2] นบัตั้งแต่การจดัตั้งศูนยฯ์ 

ทางศูนยฯ์ไดด้าํเนินกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัอยา่งต่อเน่ือง 

โดยมีการประสานงานไม่เพียงแตก่บัรัฐบาลญ่ีปุ่น (กระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน 

และการขนส่งรวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศ) และองคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศของญ่ีปุ่น (JICA-องคก์รอิสระ) เท่านั้น 

แต่ยงัรวมถึงองคก์รระหวา่งประเทศอ่ินๆ เช่น สหประชาชาติและธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชีย 

หรือหน่วยงานภาครัฐของประเทศกาํลงัพฒันา เป็นตน้ 
สาํหรับเหตุการณ์นํ้ าท่วมลุ่มนํ้ าเจา้พระยาในปี พ.ศ. 2554 นั้น "แบบจาํลองการไหลของนํ้ าฝน นํ้าท่าและนํ้ านอง (แบบจาํลอง 

RRI)[3]" ซ่ึงไดรั้บการพฒันาใน ICHARM ไดถู้ก JICA นาํไปใชใ้นโครงการป้องกนันํ้ าท่วมของลุ่มนํ้ าเจา้พระยา 

(สนบัสนุนการสร้างระบบการจดัการนํ้ าท่วม) เป็นตน้ 

ซ่ึงอุทิศใหแ้ก่รัฐบาลไทยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจดัการนํ้ าท่วม    

เนือ้หาการสํารวจ 
การสาํรวจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ 

"การวจิยัเก่ียวกบัสภาพแทจ้ริงในการขยายวงกวา้งของความเสียหายแบบลูกโซ่จากเหตุการณ์นํ้ าท่วมแม่นํ้ าเจา้พระยาในประเทศ

ไทย" ซ่ึงดาํเนินการโดย ICHARM ระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2558 มีเคา้โครงการสาํรวจตามดา้นล่างดงัน้ี   
 วตัถุประสงคก์ารสาํรวจ: การรับมือนํ้ าท่วมของบริษทัญ่ีปุ่นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 

และการเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งปัญหาต่อจากน้ี   
 เป้าหมายการสาํรวจ: บริษทัญ่ีปุ่นในประเทศไทยทั้งหมด 25 บริษทั (นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมแฟคตอรีแลนด ์

และนิคมอุตสาหกรรมนวนคร)   
 ระยะเวลาสาํรวจ: เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
 วธีิการสาํรวจ: สาํรวจโดยการสมัภาษณ์และเขา้พบ    
 เน้ือหาการสาํรวจ: 

จุดดีและหวัขอ้ปัญหาพร้อมเหตผุลต่อการรับมือนํ้ าท่วมตามลาํดบัเวลาตั้งแต่ก่อนรับเคราะห์จากภยัพิบติั 

การเกิดนํ้ าท่วม การหยดุปฏิบติังาน การฟ้ืนฟใูหม่ และการเร่ิมผลิตอีกคร้ัง    
 หวัขอ้คาํถาม: การรับรู้และมาตรการป้องกนัท่ีมีต่อนํ้ าท่วมก่อนหนา้นํ้ าท่วมปี พ.ศ. 2554  

การทาํใหแ้น่ใจวา่พนกังานมีความปลอดภยัและการกาํหนดความช่วยเหลือ การติดต่อ 
สถานท่ีและเวลาการอพยพในช่วงนํ้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 การกาํหนดการหยดุปฏิบติังานและการเร่ิมผลิตอีกคร้ัง  
การรับส่งและถ่ายทอดข่าวสาร  การประสานงานกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ 

การเคล่ือนยา้ยและการสัง่ซ้ือวสัดุอุปกรณ์อีกคร้ัง เป็นตน้    



IV 

 

องค์ประกอบของเอกสารฉบับนี ้
 

ผลการสาํรวจในเอกสารฉบบัน้ีถูกเรียบเรียงใหม่ตามหวัขอ้และประกอบข้ึนเพ่ือเป็นเอกสารไวพิ้จารณาต่อมาตรการรับมือ

นํ้ าท่วมในอนาคตในรูปแบบของ "บทเรียน 9 ขอ้" นอกจากน้ี 

ขอ้มูลเก่ียวขอ้งอนัอาจเป็นประโยชน์ต่อมาตรการรับมือนํ้ าท่วมไดถู้กนาํเสนอเป็นสดมภซ่ึ์งอยูใ่นรูปแบบกล่องขอ้ความ 
 
 

บทเรียนท่ี ○  :   — บทเรียนท่ีไดม้าจากผลการสัมภาษณ์ — 

 
 

< คาํอธิบายและขอ้ความเสริม > 
 แสดงรายละเอียดเก่ียวกบับทสรุปผลการสมัภาษณ์และแผนการปรับปรุงแกไ้ขท่ีไดจ้ากผลนั้น 

  
  

  

 

<ยกมาจากคาํตอบตอนสัมภาษณ์> 

    แสดงผลการสัมภาษณ์ท่ีสาํคญั 
− จุดดี (การประเมินตนเอง) 
− ปัญหา (การประเมินตนเอง) 
− ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆของผูต้อบคาํถาม 

 

 

<สดมภ ์○: － ขอ้มูลเก่ียวขอ้งท่ีสัมพนัธ์ในแต่ละบทเรียน － > 
แสดงขอ้มูลเก่ียวขอ้งท่ีคิดวา่มีประโยชน์ต่อมาตรการรับมือนํ้ าท่วม 

 

 



V 

 

 ตารางตวัยอ่ภาษาองักฤษ 
 

ตวัยอ่ ช่ืออยา่งเป็นทางการ คาํแปลภาษาไทย 

BCP Business Continuity Plan แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

BCM Business Continuity Management การบริหารจดัการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

ICHARM International Centre for Water Hazard and 

Risk Management under the auspices of 

UNESCO 

ศูนยจ์ดัการอุทกภยัและบริหารความเส่ียงระหวา่งประเทศ  

สถาบนัวิจยัสาธารณะ (องคก์รอิสระ) 

JAF Japan Automobile Federation สหพนัธ์ยานยนตญ่ี์ปุ่น (นิติบุคคล) 

JETRO Japan External Trade Organization 

 

องคก์ารส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของญ่ีปุ่น (องคก์รอิสระ) 

JICA Japan International Cooperation Agency องคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศของญ่ีปุ่น(องคก์รอิสระ) 

PC 

 

Personal Computer  คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล 

RRI Rainfall-Runoff-Inundation นํ้าฝน นํ้าท่าและนํ้านอง 

SARS Severe acute respiratory syndrome กลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง 

SMS Short Message Service บริการส่งขอ้ความสั้น 

UNESCO The United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization 

องคก์ารการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 

(ยเูนสโก) 

UPS Uninterruptible Power Supply เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า 

 



VI 

 
 

    ลุ่มนํา้เจ้าพระยา 
     (ทีม่า: FAO  AQUASTAT) 

 

 

กรณีนํ้าท่วมท่ีแม่นํ้าเจา้พระยาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 
 
แม่นํ้ าเจา้พระยาแตกต่างจากแม่นํ้าประเทศญ่ีปุ่น 

เพราะเป็นแม่นํ้ าท่ีมีความลาดชนันอ้ยมาก 
แม่นํ้ าน้ีไหลผา่นท่ีราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยจากทิศเหนือลง
ไปทางทิศใต ้กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นเมืองหลวงก็ตั้งอยูท่ี่ปากแม่นํ้ าน้ี  
พ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าทั้งหมดมีประมาณ 160,000 ตารางกิโลเมตร  

ซึงเทียบเท่ากบัประมาณหน่ึงในสามของพ้ืนท่ีทั้งหมดของประเทศไ
ทย  

แม่นํ้ าเจา้พระยาซ่ึงเกิดจากแม่นํ้ าสายยอ่ย 4 
สายท่ีไหลมาบรรจบกนัจากตน้นํ้าจะไหลผา่นพ้ืนท่ีตอนกลางของจงั
หวดันครสวรรคซ่ึ์งเป็นจุดบริหารจดัการนํ้ าในตาํแหน่งท่ีสาํคญั 
จากเวบ็ไซต ์
"ระบบคาดการณ์นํ้ าท่วมแม่นํ้ าเจา้พระยา"ของกรมชลประทานของรั
ฐบาลไทย ท่ีจะกล่าวถึงในสดมภ ์3 ตอนหลงันั้น  

เม่ือเปิดดูกราฟปริมาณนํ้ าไหลท่ีจงัหวดันครสวรรคแ์ลว้ 
ในจุดท่ีอตัราการไหลมากกกวา่ 3,600 

ลูกบาตรเมตรต่อวนิาทีโดยสภาพจุดวดัท่ีวา่น้ีจะเป็นเกณฑบ์อกวา่นํ้ า
ท่วมจะเกิดข้ึนไดห้รือไม่ มีรายงานวา่ในปี พ.ศ. 2554 พายไุตฝุ้่ น 5 

ลูกท่ีกระหนํ่ามายงัประเทศไทยตลอดเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลา
คมทาํใหมี้ฝนตกลงมาประมาณ 1,400 ม.ม. 
(อตัราส่วนเฉล่ียโดยประมาณ 140%) 
อตัราการไหลท่ีจุดวดัท่ีนครสวรรคต์ั้งแต่กลางเดือนกนัยายน 
ต่อเน่ืองไปจนถึงช่วงตน้เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2554 [4]ไดถู้กบนัทึกไวว้า่มากกวา่ 3,600 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที  
 

เหตุการณ์นํ้ าท่วมในปี พ.ศ. 2554 ทาํให ้7 นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จาก 60 

กวา่แห่งในประเทศไทยท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งจงัหวดันครสวรรคถึ์งกรุงเทพฯ (นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมแฟคตอรีแลนด ์
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) ไดรั้บความเสียหายทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรงเป็นพิเศษ 
นิคมอุตสาหกรรมใหญ่เจ็ดแห่งเหล่าน้ีมีธุรกิจท่ีไดรั้บความเสียหาย 804 บริษทั ทั้งน้ี 

บริษทัญ่ีปุ่นคิดเป็นสดัส่วนมากกวา่คร่ึงหน่ึงของจาํนวนทั้งหมด[5] 
ความเสียหายจากนํ้ าท่วมในปี พ.ศ. 2554 มีดงัน้ี 
พ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบ: 65 จงัหวดัจากทั้งหมด 77 จงัหวดั[6] 
ผูเ้สียชีวติ: 815 คน[6] 
ประชากรท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วม: 9.5 ลา้นคน[6] 
ความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยประมาณ: ประมาณ 1.425 ลา้นลา้นบาท (ประมาณ 4.57 หม่ืนลา้นดอลลาร์ ประมาณ 3.8 

ลา้นลา้นเยน)[7] 
 

หากนาํเร่ืองการปิดโรงงานและสาํนกังานในพ้ืนท่ีท่ีไม่ถูกนํ้ าท่วมเพ่ือทาํใหม้ัน่ใจวา่พนกังานมีความปลอดภยัเขา้มาร่วมดว้ย
กบัความเสียหายทางออ้มเน่ืองจากการหยดุชะงกัของห่วงโซ่อุปทานทัว่โลกเป็นตน้แลว้ 
ทาํใหคิ้ดไดว้า่ยอ่มเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกวา่ความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีไดป้ระมาณไวข้า้งตน้
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บทเรียนที ่1: 

จัดเตรียมคู่มือนํา้ท่วมทีใ่ช้ประโยชน์จากประสบการณ์นํา้ท่วมทีผ่่านมาหรือแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุร

กจิทีส่มมุติว่าได้เกดินํา้ท่วมขึน้ (BCP) เอาไว้  

 

<คาํอธิบายและขอ้ความเสริม>  

 คาํตอบขอ้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่คือ "นํ้ าท่วมในปี พ.ศ. 2554 ไม่เคยอยูใ่นความคาดหมาย" แสดงใหเ้ห็นวา่ 

บริษทัต่างๆ ไดด้ิ้นรนเพ่ือการแกปั้ญหาอยา่งยากลาํบาก   

 ในอีกด้านหน่ึง แม้จะเกดิเหตนุํา้ท่วมในปี พ.ศ. 2554 

แต่กย็งัมีบริษทัท่ีอยูร่อดโดยการใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์ของนํ้ าท่วมในปี พ.ศ. 2553  

 แทท่ี้จริงแลว้ โดยพ้ืนฐานลุ่มนํ้ าเจา้พระยาเป็นพ้ืนท่ีอ่อนไหวต่อการเกดินํา้ท่วม มีความเป็นไปไดว้า่ 

ภาวะเส่ียงซ่อนเร้นนั้นยงัไม่ไดรั้บการตระหนกัไวล่้วงหนา้มากพอ 

 ควรมีการจดัเตรียมมาตรการอยา่งเพียงพอเพ่ือใหร้อดพน้จากภยัพิบติันํ้ าท่วมในคร้ังต่อไป 

โดยใชป้ระสบการณ์ของภยัพิบติัปี พ.ศ. 2554 เป็นส่ิงเตือนใจ 

เตรียมคู่มือและแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจเอาไวใ้หพ้ร้อม  
 
<ยกมาจากคาํตอบตอนสัมภาษณ์> 
 
จุดดี (การประเมินตนเอง) 
 นาํความเสียหายในปี พ.ศ. 2553 มาเป็นบทเรียน โดยมีการพดูคุยกนัล่วงหนา้ อาทิ 

เร่ืองปริมาณนํ้ าท่ีกกัเก็บในเข่ือนและระดบันํ้ าในอ่างเก็บนํ้ าเพ่ือมาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสิน  
 
ปัญหา (การประเมินตนเอง) 
 ความร่วมมือและการพยายามอยา่งเตม็กาํลงัของพนกังานทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีดี 

แต่อาจเป็นนํ้ าท่วมเองไม่เคยอยูใ่นความคาดหมายมาก่อน           

สาํหรับบริษทัแลว้จึงมีประเดน็ท่ีตอ้งพิจารณาทบทวนตนเองอยูห่ลายเร่ือง 
 ไม่มีคู่มือการจดัการวกิฤตเก่ียวกบันํ้ าท่วม 
 สาํหรับคู่มือการจดัการวกิฤตนั้น มีการเตรียม BCM ไวส้าํหรับเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง หรือโรคซาร์ส 

(SARS) เป็นตน้ แต่ไม่ไดค้าดหมายต่อกรณีของนํ้ าท่วมถึงตอนน้ี 
 ความเส่ียงท่ีไดค้าดหมายใน BCP ส่วนใหญ่มาจากจิตสาํนึกในการรับมือความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีอาจเกิดข้ึน 

แต่การรับมือในยามนํ้ าท่วมนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ไดค้าดหมายมาก่อน 
ความคิดเห็น 

 ตั้งใจจะเตรียมความพร้อมสาํหรับนํ้ าท่วม แต่นํ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนมากกวา่ความคาดหมายทาํใหรู้้สึกวา่ไม่ไดช่้วยอะไรเลย 
 ไม่คิดวา่นิคมอุตสาหกรรมจะถูกนํ้ าท่วม 
 ไดด้าํเนินการจดัเตรียมกระสอบทรายเป็นตน้ แต่นํ้ าท่วมไดส้ร้างผลกระทบมากกวา่ท่ีคาดหมายไวท้ั้งหมด
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<สดมภ ์1: เตรียมความพร้อมสาํหรับนํ้าท่วม - แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP)> 
 
 BCP (Business Continuity Plan) ไดถู้กจาํกดัความไวว้า่หมายถึง “แผนการท่ีแสดงถึงขั้นตอน ระบบ 

นโยบายท่ีถึงแมจ้ะเกิดสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดข้ึน งานท่ีสาํคญัก็ยงัไม่หยดุชะงกัลง 
หรือแมจ้ะมีการหยดุชะงกัก็สามารถฟ้ืนฟข้ึูนมาใหม่ไดภ้ายในระยะเวลาอนัสั้น"[8] 

 

 สาํหรับการสร้าง BCP นั้น ปัจจุบนัมีการจดัทาํแนวทางปฏิบติัและคู่มือเอาไวม้ากมาย ตวัอยา่งหน่ึง เช่น  
ในประเทศญ่ีปุ่น ท่ีโฮมเพจขอ้มูลการป้องกนัภยัพิบติัของหน่วยงานการบริหารจดัการภยัพิบติั 
สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัส่วนท่ีเป็นแนวทางปฏิบติั (Guideline) 
การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจและอ่ืนๆซ่ึงจดัทาํโดยทุกกระทรวงหน่วยงาน องคก์ารการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
กลุ่มเศรษฐกิจและสมาคมอุตสาหกรรม เป็นตน้ [9] และสามารถนาํมาใชอ้า้งอิงได ้

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/keizoku/sk.html 
 
 นอกจากน้ี หลงัจากหน่วยงานการบริหารจดัการภยัพิบติั 

สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดอ้อก  
"แนวทางปฏิบติัการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ" ในเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2548 

และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 

ก็ไดอ้อกเอกสารมาเป็นฉบบัท่ีสามซ่ึงไดมี้การปรับปรุงเพิ่มเติม 
เอกสารท่ีวา่น้ีมีการปรับปรุงกล่าวถึงเร่ืองสถานการณ์ความแพร่หลายของBCPในช่
วงระยะน้ี เร่ืองแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ในภาคโทโฮคุ-คนัโตของญ่ีปุ่น  
และบทเรียนท่ีไดรั้บจากนํ้ าท่วมในประเทศไทย 
นอกจากน้ี ยงัมีในแง่มุมของแนวโนม้ระหวา่งประเทศอีกดว้ย 

(ท่ีมา: แนวทางปฏิบติัการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ฉบบัท่ีสาม, สิงหาคม 
พ.ศ. 2556)[8] 

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/keizoku/sk_04.html 
 

 สาํหรับคู่มือ BCP 

ท่ีไดก้ล่าวเฉพาะเจาะจงถึงเร่ืองมาตรการการรับมือภยันํ้ าท่วมนั้นไดมี้แนวทางปฏิ
บติัอยูบ่า้งแลว้ อยา่งเช่น 
"คาํแนะนาํในการจดัทาํแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ(BCP) 
ต่อมาตรการรับมือนํ้ าท่วมของสถานประกอบการ" (มิถุนายน พ.ศ. 2554)[10] 

ซ่ึงจดัทาํโดย 
สาํนกังานปลายแม่นํ้ าอารากาวา่ของกระทรวงท่ีดินโครงสร้างพ้ืนฐานและการขน
ส่งท่ีรับผดิชอบพ้ืนท่ีเขตปริมณฑลอนัเป็นพ้ืนแผน่ดินหลงัฝ่ังทะเล 
 ลกัษณะพิเศษของนํ้ าท่วมคือ (1) 
ช่วงระยะเวลาจนกระทัง่ถึงการรับเคราะห์จากภยัพิบติั 
(เวลาตั้งแต่การประกาศเตือนภยัและแจง้เตือนไปจนถึงเกิดเหตุการณ์ท่ีเกินระดบัเ
กณฑม์าตรฐาน) นั้นมีความยาวนาน (เม่ือเทียบกบัแผน่ดินไหวและส่ิงอ่ืนๆ)  
(2) เน่ืองจาก 
มีการแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่ถูกนํ้ าท่วมและพ้ีนท่ีท่ีถูกนํ้ าท่วมจากการเกิดนํ้ า
ท่วม สามารถสร้าง BCP โดยพิจารณาถึงพ้ืนท่ีท่ีไม่เกิดนํ้ าท่วม 
(พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงตํ่า) ได ้(3) 
มีความจาํเป็นในการวางแผนเตรียมพร้อมต่อนํ้ าท่วมในระยะยาว เป็นตน้ 
ในเขตนํ้ าท่วมบ่อยคร้ังนั้น 
มีความจาํเป็นท่ีตอ้งนาํมาตรการรับมือล่วงหนา้ท่ีกล่าวเฉพาะเจาะจงเร่ืองภยันํ้ าท่ว
มรวมใส่เขา้ไปใน BCP ดว้ย 

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000040973.pdf 
 

 

 

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/keizoku/sk.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/keizoku/sk_04.html
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000040973.pdf
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บทเรียนที ่2:  เพือ่ทีจ่ะไม่ให้ BCPทีไ่ด้กาํหนดขึน้น้ันเป็นเพยีง "การวาดฝัน" ให้ดําเนินการฝึกซ้อม 

ฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ และพฒันา 

"ความสามารถในการรับมือต่อวกิฤติ"ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน  

 

<คาํอธิบายและขอ้ความเสริม> 

 ส่ิงท่ีไม่สามารถทาํไดต้ามปกตินั้น แน่นอนว่าในกรณีฉุกเฉินย่อมไม่สามารถทาํได ้
 นอกจากน้ี แม้จะกาํหนด BCP ขึน้มาแล้วแต่เพือ่ไม่ให้ส่ิงนั้นเป็นเพยีง 

"การวาดฝัน"ท่ีไม่เกดิประโยชน์ในกรณีฉุกเฉิน จงึจาํเป็นต้องมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงและสร้าง BCP 

ขึน้ตามความเป็นจริงและยกระดบั "ความสามารถในการรับมอืต่อวกิฤติ" ของทุกๆ คน ไม่เพียงแต่ผูบ้ริหาร 

แต่ยงัรวมถงึพนกังานดว้ย ผ่านการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมในยามปกต ิ  
 การรับมอืต่อภยัพิบติันั้น ส่ิงท่ีสาํคญัคือนําการฝึกซอ้มเข้ามาร่วมด้วยตั้งแต่ในยามปกติ ตวัอยา่งเช่น 

รูปแบบการฝึกซอ้มและจาํลองสถานการณ์ซ่ึงใช้เทคนิคทีไ่ม่เปิดเผยเค้าโครงเร่ืองเพือ่ทีจ่ะยกระดบัขีดความสามารถ

การรับมอืยามวกิฤต ในการรับมอืต่อภัยพบิตัใิหญห่ลวงอนัอยูน่อกเหนือความคาดหมาย 

ซ่ึงมกีารเผยแพร่ไวท่ี้โฮมเพจ "ความสามารถในการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP/BCM)" 

ของกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้และอุตสาหกรรม (ดูสดมภ์  2 ประกอบ) 
 คู่มือมาตรการรับมอืนํ้าท่วมและ BCP 

จาํเป็นต้องมีการรวมรายการวสัดุอุปกรณ์และส่ิงป้องกนัภยัพิบติัอีกทั้งการดาํเนินการฝึกซ้อมป้องกนัภัยพบิตัเิอาไว้ด้

วย 
 พอทาํการพฒันาระบบท่ีสามารถใช้ได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินขึน้ กม็กีรณีทีไ่ม่สามารถนาํมาใชไ้ด้ทั้งท่ีราคาแพงอยู่มาก 

จงึเป็นท่ีพึงปรารถนาว่าควรทาํให้ระบบท่ีใชใ้นช่วงปกติสามารถนําไปใช้ในกรณีฉุกเฉินดว้ย 
 
<ยกมาจากคาํตอบเม่ือสมัภาษณ์> 
 
ปัญหา (การประเมินตนเอง) 
 มีการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ป้องกนัภยัพิบติัในระดบัปกติเอาไวเ้ช่นทุกปีท่ีผา่นมา 

แต่เคราะห์จากภยัพิบติัรุนแรงกวา่ท่ีคาดการณ์ไวท้าํใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์โดยส้ินเชิง 
 สาํหรับการฝึกซอ้ม มีเฉพาะการพดูคุยกนัก่อนหนา้น้ีเท่านั้นไม่ไดด้าํเนินการไปถึงขั้นการฝึกซอ้ม 
 
ความคิดเห็นของผู้ตอบคาํถามคนอืน่ๆ 
 ยงัไม่มีรายการวสัดุอุปกรณ์ป้องกนัภยัพิบติั เป็นการขาดความเตรียมพร้อมโดยส้ินเชิง 
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<สดมภ ์2: ตวัอยา่งการฝึกซอ้มรับมือภยัพิบติัสําหรับธุรกิจทีมุ่่งเป้าไปยงัการพฒันา BCP ให้ได้ผลจริง> 

 

แมว้า่หลายธุรกิจในญ่ีปุ่นกาํลงัจดัการในการกาํหนด BCP 

แต่ก็ยงัไปไม่ถึงขั้นทาํใหแ้น่ใจเพียงพอวา่จะไดผ้ลนั้นจริง การพฒันา BCP 

นั้นจะตอ้งมีการเตรียมวสัดุอุปกรณ์และมาตรการทางกายภาพ(สงัเกตเห็นได)้ท่ีจาํเป็นเอาไวซ่ึ้งเรียกวา่ ดา้นฮาร์ดแวร์ 

(ส่ิงท่ีจบัตอ้งได)้  การกาํหนดการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบและมาตรฐานในการตดัสินใจ 

เหล่าน้ีเป็นตน้ในยามท่ีเกิดวกิฤติซ่ึงเรียกวา่ดา้นซอฟตแ์วร์(ส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได)้  

นอกจากนั้นยงัมีความสามารถในการรับมือต่อวกิฤตแบบปฏิบติัจริงซ่ึงเรียกวา่ดา้นทกัษะ ในบรรดาส่ิงเหล่าน้ี 

ตอนท่ีเกิดแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ในภาคโทโฮคุ-คนัโตของญ่ีปุ่น มีการช้ีใหเ้ห็นวา่ยงัมีการขาดแคลนโดยเฉพาะหวัขอ้ท่ี 

3 ”ความสามารถในการรับมือต่อวกิฤตแบบปฏิบติัจริง”ซ่ึงเรียกวา่ดา้นทกัษะเป็นอยา่งมาก[11]  กระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา้และอุตสาหกรรมไดจ้ดั 

"การฝึกซอ้มการจาํลองสถานการณ์แบบไม่เปิดเผยเคา้โครงเร่ือง”โดยมีผูค้วบคุมดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นฝ่ายบริหารของ

ธุรกิจเขา้ร่วม ในเดือนมิถุนายนปี พ.ศ. 2556 โดยมีเป้าหมายท่ีจะพฒันาความสามารถในการรับมือตอ่วกิฤตน้ี  และ 

เพ่ือท่ีจะใหว้ธีิการฝึกซอ้มน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัไปทัว่ จึงไดเ้ผยแพร่สภาพการฝึกซอ้ม (ในรูปแบบเอกสารอา้งอิง วดีิโอ 

เป็นตน้) ไวใ้นเวบ็ไซต ์ดว้ยความพยายามท่ีจะใหผู้ค้นเกิดการเรียนรู้ 

(ท่ีมา : http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/bcp/index.html) 

 

การฝึกซอ้มท่ีไดเ้ผยแพร่นั้น สมมติไวว้า่ไดเ้กิดแผน่ดินไหวขนาดยกัษเ์ทียบเท่าระดบั 9 ข้ึนในเวลาบ่าย 2 โมง 

ผูเ้ขา้ร่วมฝึกซอ้มประมาณ 60 

คนจะถูกสมมติใหเ้ป็นพนกังานสาํนกังานใหญ่ของอุตสาหกรรมการผลิตรายหน่ึงซ่ึงจินตนาการข้ึนมา (ฝ่ายออกแบบ  

ฝ่ายพฒันา  ฝ่ายผลิตและฝ่ายขายของแผนกอิเลก็ทรอนิกส์) ท่ีตอ้งรับมือกบัภยัพิบติั 

และตอ้งจดัการในการรับมือขั้นตน้หลงัเกิดภยัพิบติั (การฝึกซอ้มขอ้ 1) 

และการรับมือในการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (การฝึกซอ้มขอ้ 2) ผูเ้ขา้ร่วมท่ีแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม 

ประกอบดว้ยกลุ่มละ 5-6 คนไดแ้สดงบทบาทต่างๆ ดงัรูปขา้งล่าง  

เพ่ือท่ีจะรับมืออยา่งรวดเร็วภายในระยะเวลาท่ีจาํกดักบัเคา้โครงเร่ืองท่ีประกาศออกมาต่อเน่ืองโดยเร็ว  

(เป็นการสะทอ้นถึงสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผา่นไปในแต่ละหว้งนาที) 

จึงตอ้งการสภาวะความเป็นผูน้าํท่ีแขง็แกร่ง การทาํงานเป็นทีม และความสามารถในการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัสูง 

เป็นตน้[11] 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างกองบัญชาการรั
บมือต่อภัยพบัิติของสํานัก
งานใหญ่ 

ผูรบผดชอบดานประชา
สัมพนัธ์ 

รวบรวมขอ้มูล 
ประชาสมัพนัธ์ทั้งภายในและภายนอกบริษทั 

ผูจดการทวไป 
กาํหนดนโยบายบริษทัทั้ง

หมด                 
รับมือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

สานกงานเลขานุการ 
รวบรวมและประสานงา

นขอ้มูล 
ยืนยนัความปลอดภยั 

ให้ความช่วยเหลือพนกั
งาน 

ผูรบผดชอบรบมอฝาย
ผลิต 

ประสานงานการผลิตแ
ละการวางแผนการจดัส่ง 
สนบัสนุนงานในโรงงาน  

ผูรบผดชอบรบมอฝายจ
ดซ้ือ 

ประสานงานรับเร่ืองแล
ะติดต่อกบัซพัพลายเออร์  

ผู้รบผดิชอบรบมอด้าน
ลูกค้า 

ประสานงานรับเร่ืองแล
ะติดต่อกบัลกูคา้ 

ผู้รับผดิชอบรับมือด้านไอที 
รับมือการฟ้ืนฟูระบบ 

(*ไม่ไดมี้บทบาทเป็นผูเ้ขา้
ร่วมในการฝึกซอ้มน้ี) 

เครืองจกัรอุ
ปกรณ์ 
ผ้ขาย 

โรงงาน บริษัทโลจสิ
ตกิส์ ซัพพลายเอ

อร์ 
ลูกค้า ผู้ขายสินค้า

ไอท ี
ผู้มีส่วนได้เสีย

อื่นๆ 
 
 
 

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/bcp/index.html
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บทเรียนที ่3: 

ทาํให้มั่นใจเอาไว้ว่ามวีธีิการรับข้อมูลทีถู่กต้องเกี่ยวกบัการคาดการณ์การเกดินํา้ท่วมได้อย่างรวดเร็ว(จังหวะ

เวลา ความลกึของการเกดินํา้ท่วม เป็นต้น)  

 

<คาํอธิบายและขอ้ความเสริม> 

 สาํหรับความเสียหายจากนํ้าท่วมโดยทัว่ไปนั้น 

หากคาดคะเนนํ้าท่วมได้อย่างถูกตอ้งจะเป็นประโยชน์ในการบรรเทาความเสียหาย 

เพราะทาํให้แน่ใจได้ว่ามรีะยะเวลาเพยีงพอระดบัหนึ่งในการรับมอื 

ขอ้มูลท่ีเป็นรูปธรรมกคื็อจงัหวะเวลาท่ีจะถูกนํ้ าท่วม ความลึกและจงัหวะเวลาท่ีนํ้ าลด เป็นต้น 

 สาํหรับผลการสมัภาษณ์นั้น ในช่วงนํ้ าท่วมในปี พ.ศ. 2554 ส่วนใหญ่ตอบกนัว่า แทบไม่ได้รับข้อมูลทีถู่กต้อง 

"การแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างผู้ทีอ่ยู่หน้างานในนิคมอุตสาหกรรมด้วยกนันั้นสามารถเช่ือถือได้และเป็นประโยชน์

มากทีสุ่ด" ในนิคมอุตสาหกรรมตามปกตินั้น 

จาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัตั้งระบบการติดต่อในกรณีฉุกเฉินหรือขอ้มูลเครือข่ายท่ีสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดใ้น

กรณีฉุกเฉินเอาไว้ 

 การติดต่อทางอีเมลก็มีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากบางคร้ังจะมอีีเมลตดิ (ตกคา้ง) ท่ีเมลเซิร์ฟเวอร์ 

การทาํให้แน่ใจเอาไว้ว่ามกีารถ่ายทอดขอ้มูลดว้ยวธีิการอ่ืนท่ีไม่ใช่ทางอีเมลนั้นเป็นส่ิงทีค่าดหวงั 

 ในบรรดาเคร่ืองมอืการจดัการแม่นํา้ทีเ่สริมความแข็งแกร่งขึน้หลงัจากท่ีเกดินํ้าท่วมในปี พ.ศ. 2554 

"ระบบการคาดการณ์นํ้ าท่วมแม่นํ้าเจา้พระยา" ได้มกีารเผยแพร่ทัว่ไปและสามารถใชอ้า้งอิงไดต้ั้งแตเ่ดือนกนัยายน 

พ.ศ. 2556 (ดูสดมภ ์3 ประกอบ) 

 

<ยกมาจากคาํตอบเม่ือสมัภาษณ์> 
 

จุดดี (การประเมินตนเอง) 

 จุดดีคือ 

แน่ใจวา่ขอ้มูลนั้นมีความถูกตอ้งจากการติดต่อประสานงานกนัของเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายกบับริษทัของเราในทอ้งถ่ิน 

 

ปัญหา (การประเมินตนเอง) 

 (ในช่วงเวลาท่ีนํ้ าท่วม) ขอ้มูลท่ีจาํเป็นคือ แน่ใจวา่นํ้ าจะท่วมจริงไหม ถา้นํ้ าท่วม จะท่วมเม่ือใด นอกจากน้ี 

และระดบันํ้ าในกรณีท่ีเกิดนํ้ าท่วม 

 ขอ้มูลท่ีสาํคญัคือ การสงัเกตการณ์แบบคาดหวงักบัเจตนาทางการเมือง  หรือการไม่คิดไปเอง 

การคาดการณ์ปริมาณท่ีกาํหนดและขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  

 ใหต้รวจเช็คท่ีมาซ่ึงหลากหลายโดยไม่เช่ือถือขอ้มูลจากรัฐบาลหรือขอ้มูลจากส่ือมวลชนกนัแบบหลบัหูหลบัตา 

ใหส้มมติวา่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายท่ีสุดข้ึนและเตรียมรับมือเอาไวเ้สมอนั้นเป็นส่ิงสาํคญั  

ความคิดเห็นของผู้ตอบคาํถามคนอืน่ๆ 

 ส่วนใหญ่จะคุยและตดัสินใจกนัเองภายในบริษทั ปัญหาคือ ไม่มีขอ้มูลนํ้ าท่วมท่ีถูกตอ้ง   

ไม่สามารถตดัสินใจอพยพอยา่งเตม็ท่ีไดเ้น่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีไม่ไดบ้อกวา่จะนํ้ าจะท่วมถึงเท่าไหร่  
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 ไม่มีแหล่งข่าวท่ีเช่ือถือ จะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งกนัดว้ยตนเอง เป็นสถานการณ์ท่ีทุกคนยงัไม่มีประสบการณ์ 

ไม่มีใครมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง แมจ้ะเป็นข่าวในประเทศไทยเอง เป็นตน้ 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากรัฐบาลไทยขาดความถูกตอ้ง ความเป็นเหตป็ุนผล และความเป็นรูปธรรม  

การรับมือปัญหาก็ยงัเมีความน่าสงสยั (คาํสญัญาท่ีวา่ "ไม่วา่อยา่งไรก็ตาม จะปกป้องนิคมอุตสาหกรรมเอาไวใ้หจ้งได"้ 

ในภายหลงัก็ไม่สามาถรักษาสญัญานั้นเอาไวไ้ด)้ 

 แมว้า่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทั้งหมดยงัจะยงัไม่เพียงพอ 

แต่ขอ้มูลท่ีไดแ้ละการร้องขอจากทางนิคมอุตสาหกรรมนั้นน่าเช่ือถือจึงไดป้ฏิบติัตาม 

 เร่ิมรู้สึกวา่นํ้ าท่วมเม่ือมีการออกสัญญาณเตือนการพงัทลายของเข่ือนป้องกนันํ้ าของนิคมอุตสาหกรรม  

 ตั้งใจจะส่งขอ้มูลไปตามลาํดบั แต่อีเมลตกคา้งอยูใ่นเซิร์ฟเวอร์ 

 ผูท่ี้ถูกส่งมาทาํงานประจาํการชาวญ่ีปุ่นส่วนหน่ึงกบัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัของไทยยงัคงอยูเ่ป็นการชัว่คราวใน

โรงงานเพ่ือตรวจสอบสถานการณ์รอบขา้งอยา่งละเอียด 

และไดโ้ทรศพัทร์ายงานสถานการณ์อยา่งละเอียดนั้นไปยงัช่องทางประสานงานของสาํนกังานใหญ่และสาํนกังานในก

รุงเทพฯ  

<สดมภ ์3: การใช ้"ระบบการคาดการณ์นํ้าท่วมแม่นํ้าเจา้พระยา" โดยรัฐบาลไทย> 
ท่ีมา : http://floodinfo.rid.go.th/ 
ประวติัความเป็นมา: 
 รัฐบาลไทยไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลญ่ีปุ่นจากกรณีนํ้ าท่วมใหญ่ของแม่นํ้ าเจา้พระยาในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 

2554 

จึงไดส้ร้างระบบจาํลองการบริหารจดัการนํ้ าสาํหรับในหน่วยงานรัฐบาลไทยและระบบการบริหารจดัการนํ้ าท่วมซ่ึงม
าจากระบบการคาดการณ์นํ้ าท่วมสาํหรับโดยทัว่ไป สาํหรับการเผยแพร่ขอ้มูลแก่สาธารณะ 
ไดเ้ร่ิมใหบ้ริการขอ้มูลตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2556[12] 

 "ระบบการคาดการณ์นํ้ าท่วมแม่นํ้าเจา้พระยา" สาํหรับโดยทัว่ไปนั้นไดรั้บการพฒันาโดย JICA 
และมูลนิธิศูนยข์อ้มูลแม่นํ้ าเป็นหลกั ส่วน ICHARM ไดส้นบัสนุนทางดา้นเทคนิค 

ลกัษณะเด่น: 
 ประกอบดว้ยหนา้จอง่ายๆ 2 จอ คือรูปจาํลองปริมาณนํ้ าในแม่นํ้ า กบัรูปแสดงพ้ืนท่ีนํ้ าท่วม 

สามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนถึงการเพ่ิมระดบันํ้ าในแม่นํ้ า หรือสภาพนํ้ าท่วม 
 แสดงใหเ้ห็นถึงการพยากรณ์ระดบันํ้ าในแม่นํ้ า อตัราการไหลและพ้ืนท่ีนํ้ าท่วมในระยะต่อไป 

สามารถเขา้ใจถึงความน่าจะเป็นของสถานการณ์อนัตรายวา่จะเกิดเม่ือไรอยูใ่นระดบัใด 
 สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงในเจ็ดวนัท่ีผา่นมา เขา้ใจสถานการณ์ต่างๆ เช่น ความลึก ความเร็ว 

และทิศทางของนํ้ าท่ีจะขยายตวัออกไป     สามารถนาํมาใชอ้า้งอิงในการตดัสินใจเพ่ือการเตรียมตวัในอนาคต 
 ใหข้อ้มูลเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษทั้งสองอยา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้บนสุด 

รูปแสดงพ้ืนท่ีนํ้าท่วม 
 

ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าแต่ละจุด (อดีต ปัจจุบนัและอนาคต) 
 

รูปจาํลองของลุ่มนํ้า (พ้ืนท่ีปลายนํ้า)  
 

ระดบันํ้าในแม่นํ้าแต่ละจุด (อดีต ปัจจุบนัและอนาคต) 
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บทเรียนที ่4: 

 เตรียมข้อตกลงร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกจิไว้ล่วงหน้าเกีย่วกบัการรับมือในกรณีเกดิภัยพบิัติ  

 

<คาํอธิบายและขอ้ความเสริม> 

 จากคาํตอบท่ีสมัภาษณ์นั้น พบวา่ ผูบ้ริหารธุรกิจส่วนใหญ่ต่างกงัวลใจจนถึงวนิาทีสุดทา้ย 

เนื่องจากต้องปฏิบติัหน้าทีค่วามรับผิดชอบอนัเกีย่วข้องต่อพนัธมิตรทางธุรกิจให้สําเร็จ 

 ในด้านสัมพนัธ์ท่ีมีต่อพนัธมิตรทางธุรกิจ เป็นท่ีคาดวา่คงไม่สามารถท่ีจะหยดุการผลิตได้อย่างง่ายดาย 

ดงันั้นให้สมมติวา่ต้องมีกรณีรับมอืเหตุฉุกเฉินหลายแบบเอาไว้ล่วงหนา้ 

การตกลงและหารือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเอาไว้ก่อนหน้าว่าจะรับมอือย่างไรนั้นเป็นส่ิงจาํเป็น 

 

<ยกมาจากคาํตอบเม่ือสมัภาษณ์> 

 

ปัญหา (การประเมินตนเอง) 

 ไม่สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระเน่ืองจากตอ้งปรับใหเ้ขา้กบัการดาํเนินการผลิตของลูกคา้รายสาํคญั  

 

ความคิดเห็นของผู้ตอบคาํถามคนอืน่ๆ 

 มีคาํสัง่จากผูผ้ลิตท่ีเป็นลูกคา้รายใหญ่วา่ ไม่ใหห้ยดุการผลิตจดัส่งช้ินส่วนไดจ้นกวา่จะถึงเวลาท่ีจวนเจียน ดงันั้น 

จึงตดัสินใจไม่ไดว้า่ ถา้ตดัใจหยดุผลิตในฐานะของซพัพลายเออร์แลว้ = 

ทาํใจวา่สายการผลิตของลูกคา้จะตอ้งหยดุทาํงานไปดว้ย ในตอนท่ีตดัสินใจหนีนํ้ าท่วมนั้น 

นํ้าเร่ิมท่วมเขา้มาในนิคมอุตสาหกรรม จึงไม่สามารถรับมือเพ่ือควบคุมความเสียหายได ้

 ใหค้วามสาํคญักบัการผลิตต่อเน่ืองอยา่งง่ายดายมากกวา่ส่ิงอ่ืน 

เพ่ือท่ีจะพยายามรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีในการจดัหาใหส้าํเร็จ 

 เน่ืองจากเวลากาํหนดส่งมอบไล่ตามมาอยา่งกระชั้นชิด 

จึงตกอยูใ่นสภาวะกลืนไม่เขา้คายไม่ออกระหวา่งการผลิตต่อเน่ืองกบัการอพยพ 

 ขอยมืโรงงานท่ีนิคมอุตสาหรรมอ่ืนเพ่ือทาํการปฏิบติังานเดินเคร่ืองจกัรแบบชัว่คราว 

 แบ่งปันขอ้มูลร่วมกนักบัลูกคา้ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถรับมือได ้
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<สดมภ ์4: กรณีตัวอย่างจากประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือดา้น BCP/BCM 
ระหวา่งธุรกจิด้วยกนั และระหวา่งธุรกิจกบัรัฐบาลให้แข็งแกร่งมากขึน้> 

จากประสบการณ์แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ในภาคโทโฮคุ-คนัโตของญ่ีปุ่นในวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 
ไม่เพียงแต่ทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่มนุษยอ์ยา่งใหญ่หลวงเท่านั้น 
ยงัทาํใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นวงกวา้งแก่ประเทศของเรา ไม่เพียงแต่การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ BCP/BCM 
ในแต่ละธุรกิจเท่านั้น สภากลุ่มธุรกิจญ่ีปุ่น (เคยด์นัเรน)ยงัไดต้ระหนกัถึง 
ความสาํคญัของการเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งธุรกิจดว้ยกนั หรือระหวา่งธุรกิจกบัรัฐบาลใหแ้ขง็แกร่งมากข้ึน 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
จึงไดร้วบรวมวธีิการในการจดัการปัญหาท่ีตอ้งการจากกลุ่มธุรกิจและแวดวงเศรษฐกิจและขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาล เป็นตน้  
หนงัสือเรียกร้องถูกยืน่ใหแ้ก่นายเคยจิ์ ฟรุุยะ รัฐมนตรีพิเศษประจาํสาํนกังานคณะรัฐมนตรี (ดูแลการป้องกนัภยัพิบติั) 
หนงัสือเรียกร้องน้ีไดส้รุปมาจากผลการรับฟังจากตวัอยา่งของกลุ่มองคก์รหรือธุรกิจท่ีไดด้าํเนินกิจกรรมในระดบัท่ีกา้วหนา้ม
าก่อนแลว้ขอ้เรียกร้องสาํหรับวธีิการในการจดัการปัญหาท่ีตอ้งการจากกลุ่มธุรกิจและภาคบริหาร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ 
"ความร่วมมือระหวา่งธุรกิจท่ีประกอบเป็นห่วงโซ่อุปทาน" "ความร่วมมือภายในภูมิภาค" และ "ความร่วมมือภายในวงการ " 
เพ่ือเป็นการอา้งอิง เราจึงไดดึ้งเน้ือหาสาํคญัส่วนหน่ึงของกรณีตวัอยา่งกา้วหนา้เหล่านั้นมาแนะนาํตามดา้นล่าง  

กรณีตวัอยา่งกา้วหนา้ท่ีมีการดาํเนินความร่วมมือระหวา่งธุรกิจด้วยกนั และระหวา่งธุรกิจกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ความร่วมมือระหวา่งธุรกจิทีประกอบขึ

นเป็นห่วงโซ่อุปทาน               ความร่วมมือภายในภูมิภาค         ความร่วมมือภายในวงการ 

รา
ยล

ะเ
อีย

ดโ
ดย

ส
ังเ

ขป
 

 การจดัสรรทรัพยากรจากกา
รทาํใหข้อ้มูลของบริษทัตนและพนัธ
มิตรมองเห็นไดโ้ดยการใชร้ะบบ IT 
เป็นตน้และการออกแบบห่วงโซ่อุปท
านใหม่ 
 การสร้างความชดัเจนของเป้

าหมาย BCP/BCM 
และรายการสินคา้ท่ีใหล้าํดบัความสาํ
คญัในการฟ้ืนฟ ู
และการแบ่งปันเน้ือหาเหล่านั้นร่วมกั
บพนัธมิตรทางธุรกิจ 
 ความช่วยเหลือต่อธุรกิจขนา

ดกลางและขนาดยอ่ม 

 การใชป้ระโยชน์จากการ
ประชุมร่วมต่างๆ ในภูมิภาค 
เพ่ือท่ีจะทาํใหค้วามร่วมมือระหวา่ง
ธุรกิจ 
และธุรกิจกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินลึกซ้ึงมากข้ึน 
สร้างเครือข่ายแบบบุคคลในภูมิภา
ค 
 การดาํเนินงานของการฝึก

อบรมร่วมกนัของทั้งอาํเภอ   
เตรียมอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าสาํหรับใช้
ในบา้นตนเองและเก็บไวส้าํหรับใช้
ในยามเกิดภยัพิบติัร่วมกนั   
 ทาํขอ้ตกลงร่วมในการมอ

บหมายใหผ้ลิตแทนโดยความร่วม
มือระหวา่งธุรกิจดว้ยกนั 
 ทาํขอ้ตกลงร่วมในการร่ว

มมือระหวา่งบริษทักบัองคก์รปกค
รองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ความร่วมมือระหวา่ง
ธุรกิจดว้ยกนัในวงการและการ
แบ่งปันขอ้มูลร่วมกนั 
 การพิจารณาในการสร้

างมาตรฐานของช้ินส่วนอ่ืนๆ 
ท่ีไม่ไดเ้ช่ือมโยงโดยตรงกบักา
รแข่งขนั 
 การกาํหนดแนวทางป

ฏิบติั เก่ียวกบั BCP/BCM 
ในระดบัวงการ 
 การดาํเนินการฝึกซอ้ม

ร่วมกนัในระดบัวงการ เป็นตน้ 

กร
ณี

ตวั
อย

า่ง
กา้

วห
น

า้ 

  (ผูผ้ลิต IT) 
ใชป้ระโยชนจ์าก 
ITเพ่ือใหม้องเห็นภาพขอ้มูลห่วงโซ่อุ
ปทาน ควบคุมอุปสงคอุ์ปทานของช้ิน
ส่วนท่ีจาํเป็นอยา่งละเอียด 
ประสบผลในการจาํกดัการเกิดปัญหา 
และลดระยะเวลาในการแกไ้ขปัญหา
ลงคร่ึงหน่ึง 
 (บริษทัคา้ปลีก) 

เขา้ใจปริมาณในคลงัสินคา้ในห่วงโซ่
อุปทานท่ีแยกตามรายการในบริษทัต
นเป็นอยา่งดี 
แลว้ประเมินการเพ่ิมปริมาณการผลิต
ท่ีเป็นไปได ้
และทาํการจดัตั้งฐานสาํรองนํ้ ามนัเช้ือ
เพลิงในศูนยโ์ลจิสติกส์ของบริษทัตน
เอง 
 (บริษทัโลจิสติกส์) 

กรณีเกิดเหตุติดขดัตอนเกิดภยัพิบติัข
นาดใหญ่ใหด้าํเนินการขนส่งแทนโด
ยรถบรรทุกหรือการขนส่งทางนํ้ าใน
ประเทศ 
 (ผูผ้ลิตยานยนต)์ สร้างความ

ชดัเจนของรายการสินคา้สาํคญัท่ีควร
จดัลาํดบัความสาํคญัในการฟ้ืนฟแูละ
การผลิตในกรณีภยัพิบติั 
กาํหนดเป้าหมายของจาํนวนวนัในกา
รผลิตท่ีเร่ิมตน้ใหม่อยา่งเป็นรูปธรรม 
การประชุมร่วมกบัซพัพลายเออร์เพ่ือ
แบ่งปันและทาํใหรู้้จกักนัเป็นอยา่งดี 

 ในนิคมอุตสาหกรรมทาง
ตะวนัออกของคาโกชิมะ 
สามารถฟ้ืนฟอูยา่งรวดเร็ว 
ภายใตก้ารแบ่งปันขอ้มูลและสร้าง
ความไวว้างใจ 
รวมทั้งการสร้างรากฐานการส่ือสา
รตั้งแต่ยามปกติผา่นทางงานพบปะ
สังสรรค์ของผูจ้ดัการโรงงาน 
เป็นตน้  
 ท่ีเขตไดมารุย ู(3 

ตาํบลในเขตจิโยดะ โตเกียว) นั้น 
ไดจ้ดัประชุมร่วมกนัระหวา่งธุรกิจ
กบัภาคบริหาร และจดัตั้ง 
"แผนป้องกนัภยัพิบติัในระดบัภูมิภ
าค" ไวล่้วงหนา้ ดาํเนิน 
"การฝึกซ้อมมาตรการสําหรับผู้ติด
คา้งท่ีกลบับา้นไดย้าก" 
โดยร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอาเคมิ

ในจงัหวดัไอจินั้น มีกาํหนด 
"แผนการอพยพ"ร่วมกนั 
และดาํเนินการ "ฝึกซอ้มร่วม" 
 สมาคมอุตสาหกรรมของ

จงัหวดัคานากาวากบัในพ้ืนท่ีห่างไ
กลของจงัหวดัน้ีงาตะไดจ้ดัทาํ 
ขอ้ตกลงร่วมในการมอบหมายใหผ้
ลิตแทน" 
 บริษทัคา้ปลีกบางรายไดจ้ั

ดทาํขอ้ตกลงร่วมในการร่วมมือกบัอ
งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่
งผานหลากหลายสาขาซ่ึงรวมถึงมา
ตรการรับมือภยัพิบติัดว้ย 

 ในอุตสาหกรรมโทรค
มนาคมนั้น 
ไดพิ้จารณาเร่ืองความร่วมมือกั
น อาทิเ ช่น การใชง้านระบบ 
LAN ไร้สายร่วมกนั เป็นตน้ 
 ในอุตสาหกรรมนํ้ ามนั

นั้น 
มีการประสานงานกบัหน่วยงา
นท่ีเก่ียวขอ้งและสร้างระบบกา
รใชง้านส่ิงอาํนวยความสะดวก
ต่างๆร่วมกนั 
 ในอุตสาหกรรมเคร่ือง

ด่ืมนั้น 
มีการสร้างมาตรฐานภาชนะกร
ะป๋องให้เป็นแบบเดยีวกนั 
เพ่ือท่ีจะจดัหาจากผูจ้ดัหาแทนไ
ดอ้ยา่งง่ายๆในกรณีเกิดภยัพิบติั 
 ในอุตสาหกรรมประกั

นวนิาศภยันั้นไดมี้การสาํรวจส
ถานการณ์ความเสียหายในพ้ืน
ท่ีประสบเคราะห์โดยความร่วม
มือของของธุรกิจในวงการเดียว
กนัภายใตคู้่มือท่ีกาํหนดไวใ้นว
งการ 
 ในวงการธนาคารนั้น 

ทุกบริษทัท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มใน
วงการมีการดาํเนินการฝึกซอ้ม
ร่วมพร้อมกนักบัหน่วยงานท่ีเก่ี
ยวขอ้งอ่ืนๆ 
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บทเรียนที ่5: 

 กาํหนดมาตรการรับมือไว้ล่วงหน้าว่าจะทาํอย่างไรกบัวสัดุและอุปกรณ์ กรณหีากเกดินํา้ท่วม 

 

<คาํอธิบายและขอ้ความเสริม> 

 จากผลการสมัภาษณ์ พบวา่มีคาํตอบจาํนวนมากท่ีบอกวา่ "ไดย้า้ยไปท่ีชั้นสอง แต่ก็ไร้ผล" 

และ"กระสอบทรายช่วยอะไรไม่ไดเ้ลย"  เนื่องจากนํา้ท่วมในปี พ.ศ. 2554 มคีวามลกึอย่างผดิปกต ิ 

 ดาํเนินการคาดการณ์นํ้าท่วมใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ตดัสินใจโดยเร็ววา่ 

ควรจะยา้ยไปยงัอยู่ท่ีสูงกวา่เท่านั้นกจ็บ  หรือจะตอ้งยา้ยสถานท่ี  แลว้ดาํเนินการในเวลาท่ีเหมาะสม 

 ให้คดิถึงความเส่ียงในกรณถูีกนํ้ าท่วมตั้งแต่ตอนปกติ 

และพิจารณาเกีย่วกบัสถานท่ีเก็บวตัถุดบิและสถานท่ีติดตั้งอุปกรณ์เอาไว ้

 ควรเตรียมระบบการขนยา้ยไปยงัสถานท่ีอืน่หรือระบบสาํรองข้อมูลเอาไว้  โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การทีน่ํ้ าท่วมแม่พิมพแ์ละการสูญเสียขอ้มูลอนัมาจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเซิร์ฟเวอร์จมนํา้นั้นเป็นความเสีย

หายท่ีร้ายแรงมาก   

 กรณีถูกนํ้ าท่วม คาดว่าจะเกดิไฟดบั 

อาจคาดไดว่้าบางคร้ังอาจเกดิอุปสรรคในการขนย้ายวตัถุดบิและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 

ให้เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นเอาไว ้เช่น เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า เคร่ืองผลิตนํ้ ากรองแบบง่ายและนํา้ยาฆ่าเช้ือ เป็นตน้ 

 

<ยกมาจากคาํตอบเม่ือสมัภาษณ์> 
 

จุดด ี  (การประเมินตนเอง) 

 ตรวจสอบระดบันํ้ าของคลองและแม่นํ้ าใกล้ๆ  ตั้งแต่กลางเดือนกนัยายน ติดตั้งกระสอบทราย เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ป๊ัม 

เป็นตน้ 

 มีการสร้างคนัดินสูง 1.5 เมตรโดยพนกังานรักษาความปลอดภยัชาวไทยเป็นหลกั ยกระดบัความสูงของถุงทราย 

ปิดหอ้งเซิร์ฟเวอร์ภายในอาคารสถานท่ีใหส้นิท ในวนัท่ี 8 ตุลาคมช่วงบ่าย มีการดบัไฟอยา่งรวดเร็วก่อนเวลา 18.00 น. 

ท่ีกาํหนดไว ้ แต่ไดใ้ชเ้คร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) เพ่ือปฏิบติังานในการรับมือนํ้ าท่วมต่อไป 

 สินคา้สาํเร็จรูปและอุปกรณ์ท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยไดถู้กยา้ยไปท่ีชั้นท่ีสองของสาํนกังานเอาไวล่้วงหนา้ 

ก่อนท่ีจะเกิดภยัพิบติั ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปไดถู้กยา้ยไปใหผู้ผ้ลิตแต่ละราย ภายใตค้วามร่วมมือของผูผ้ลิตทุกราย 

(ปริมาณประมาณ 1 เดือน) 

 

ปัญหา (การประเมินตนเอง) 

 เม่ือลองพิจารณาตอนน้ี ทาํไดแ้คก่ารรายงานสถานการณ์ ไม่ไดมี้มาตรการล่วงหนา้อะไรเลย อยา่งเช่น 

การจดัการกบัแม่พิมพแ์ละความเป็นไปไดใ้นการผลิตแทน เป็นตน้ 

 เน่ืองจากใหพ้นกังานอพยพออกไปโดยเร็ว จึงไม่สามารถกาํหนดคนทาํงานท่ีจะมาอพยพสินคา้ออกไปได ้

ถา้ไดข้อ้มูลท่ีแม่นยาํเร็วกวา่น้ีอีกนิด คิดวา่เป็นไปไดท่ี้จะรับมือไดอ้ยา่งเหมาะสมกวา่น้ี  

 มีการปฏิบติัป้องกนัไม่ใหน้ํ้ าท่วมโรงงานตลอดแนวริมนํ้ า ในฐานะมาตรการรับมือแบบจวนเจียน 

แต่ไม่ควรจะใชม้าตรการรับมือแบบ "ป้องกนั" หรือ "ปกป้อง" ควรท่ีจะใหค้วามสนใจการกระทาํท่ีเรียกวา่ 

"ปล่อยท้ิงไว"้ มากกวา่น้ี แมจ้ะมีเวลาจาํกดั เช่น ตอ้งยา้ยเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ข้ึนท่ีสูง เป็นตน้ 
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ความคิดเห็นของผู้ตอบคาํถามคนอืน่ๆ 

 ปฏิบติังานซอ้นกระสอบทราย และติดตั้งเหลก็แผน่ท่ีร้ัวไว ้2-3 วนัล่วงหนา้ 

ยา้ยอุปกรณ์บางส่วนไปท่ีชั้นสองก่อนวนัท่ีนํ้ าท่วม ขนยา้ยผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปออกไป 

 คาดการณ์เวลาและระดบัท่ีนํ้ าท่วมไม่ได ้ไม่สามารถขนยา้ยคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ได ้

 หลงัจากท่ีเร่ิมตน้การอพยพ นิคมอุตสาหกรรมก็เกิดไฟฟ้าดบั จึงไม่สามารถอพยพแม่พิมพไ์ดต้ามท่ีคิด 

 ในความเป็นจริง นํ้าท่วมเร็วมากกวา่ท่ีคาดไว ้ระดบันํ้ า 2 เมตรหรือมากกวา่ 

ทาํใหก้ารติดตั้งกระสอบทรายและคนัดินจบลงดว้ยการกลายเป็นความพยายามท่ีสูญเปล่า 

 ไดต้ดัสินใจภายในบริษทั คิดวา่เม่ือซอ้นกระสอบทรายแค่ 50 ซม. ก็เพียงพอ นอกจากน้ี สาํนกังานใหญ่ก็สัง่มาวา่ 

อยา่ทาํใหเ้ป็นเร่ืองใหญ่ มากจนเกินไป ไม่คิดวา่นํ้ าจะทะลกัเขา้มามากถึงเพียงน้ี 

 ขอ้มูลทั้งหมดของการจดัซ้ือ การบญัชี สินคา้คงคลงั 

พนกังานและเงินเดือนจากความเสียหายและนํ้ าท่วมท่ีหอ้งเซิร์ฟเวอร์ โดยส่วนตวัเองนั้น 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นธุรกิจส่วนใหญ่นั้นอยูใ่นสาํนกังานและเสียหายเกือบหมด 

กระบวนการฟ้ืนฟตูอ้งเผชิญกบัความยากลาํบากเป็นอยา่งยิง่ 
  

<สดมภ ์5: พื้นท่ีนํ้าท่วมและการควบคุมนํ้าท่วมของนิคมอุตสาหกรรมในลุ่มนํา้เจา้พระยา> 

 

ลุ่มนํ้ าเจา้พระยาเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทย มีบทบาทท่ีสาํคญัในประวติัศาสตร์ 
เมืองหลวงเก่าสุโขทยัอยูท่างตน้นํ้า เมืองประวติัศาสตร์ท่ีอยธุยาและธนบุรีอยูท่างปลายนํ้ า 
และเป็นท่ีตั้งของกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั ท่ีลุ่มนํ้ าน้ี สมยัก่อนมีนํ้ าท่วมในฤดูฝน ปริมาณนํ้ าฝนและนํ้ าในแม่นํ้ า 
ถูกใชเ้พ่ือการปลูกขา้วเจา้ และไดรั้บการกล่าววา่เป็นยุง้ขา้วชั้นนาํของโลก นอกจากน้ี 
ยงัมีขอ้สนบัสนุนวา่ใชชี้วติอยูใ่นตอนเกิดนํ้ าท่วม[14] อาทิ เเช่น 
การเดินทางโดยอาศยัเรือกบัอาคารบา้นเรือนซ่ึงใชเ้สาใตถุ้นสูงในแบบดั้งเดิม เป็นตน้  
 

แต่ทวา่ การพฒันาและความเติบโตอยา่งรวดเร็วของเขตกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 20 และการถมคลอง (ทางนํ้ า) 
ท่ีใชใ้นการขนส่งทางนํ้ าทาํใหท่ี้ราบนํ้ าท่วมถึงเดิมกลายเป็นชุมชนเมืองไปอยา่งรวดเร็ว 
จากแผนท่ีภูมิประเทศและแผนท่ีการจดัหมวดหมู่ภูมิประเทศนํ้ าท่วมในอดีต จะเห็นไดว้า่ 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและเขตพ้ืนท่ีรอบนิคมอุตสาหกรรมของจงัหวดัปทุมธานีซ่ึงไดรั้บความความเสียหายจากนํ้ าท่วม
อยา่งกวา้งขวางในปี พ.ศ. 2554 นั้นเคยเป็นนาขา้วมาก่อน[15] 
นิคมอุตสาหกรรมต่างถูกลอ้มรอบดว้ยเข่ือนท่ีเรียกวา่เข่ือนรูปวงกลม อนัเป็นการใชม้าตรการป้องกนันํ้ าท่วม คาดกนัวา่ 
จะเกิดนํ้ าท่วม 1 คร้ังในรอบ 10 - 50 ปี เป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ไดก้าํหนดมาตรฐานอยา่งนํ้ าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 
ท่ีมีความเป็นไปไดว้า่จะเกิด 1 คร้ังใน 50-100 ปีแต่อยา่งใด[4] จากนั้นมา มีการเพ่ิมมาตรการป้องกนันํ้าท่วม 
รวมถึงกาํลงัเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเข่ือนกั้นนํ้ าในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยท่ีตั้งอยูใ่นท่ีราบนํ้ าท่วมถึง 
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<ยกมาจากคาํตอบเม่ือสมัภาษณ์> 

 

จุดด ี (การประเมินตนเอง) 

 ส่ิงท่ีคิดวา่เป็นขอ้ดีคือ 

มีหวัขอ้ท่ีวา่การทาํใหแ้น่ใจในความปลอดภยัของพนกังานทุกคนเป็นเร่ืองท่ีควรใหค้วามสาํคญัก่อนเร่ืองอ่ืนๆทั้งหมด 

โดยเฉพาะการดาํเนินมาตรการรับมือโดยท่ีไม่เกิดผูบ้าดเจ็บเลย เป็นตน้ 

 ไดค้าํนึงถึงการทาํใหแ้น่ใจในความปลอดภยัของพนกังานโดยใหเ้ลิกงานเร็วในช่วงบ่ายของวนัท่ี 6 ตลุาคม 

ซ่ึงเป็นวนัก่อนเกิดเหตุ และประกาศวนัหยดุพิเศษในวนัท่ี 7 ตุลาคม 

 เน่ืองจากรัฐบาลทอ้งถ่ินของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดมี้คาํสัง่อพยพ จึงหยดุทาํการผลิตและใหพ้นก้งานรออยูท่ี่บา้น 

และเน่ืองจากพนกังานต่างคุน้เคยกบันํ้ าท่วม จึงตดัสินใจไดเ้องวา่ จะอพยพหรือไม่ 

 ส่ิงท่ีดีคือมีการจดัตั้งช่องทางติดตอ่กบัพนกังานทุกคนเอาไวล่้วงหนา้ 

 เน่ืองจากมีการสร้างเครือข่ายการติดต่อกบับุคคลสาํคญั (Key person) 

จึงสามารถกลบัมาเร่ิมทาํงานอีกคร้ังไดใ้นทนัทีหลงัจากรับเคราะห์  ภยัพิบติั 

 ส่ิงท่ีดีคือใหพ้นกังานออกจากโรงงานเร็วกวา่กาํหนดเพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงความสบัสนอลหม่านของพนกังานหลายคน 

 การอพยพของพนกังานไดส้ิ้นสุดภายในช่วงท่ีระบบการขนส่งยงัใหบ้ริการกนัอยู ่

 จุดท่ีดีเก่ียวกบัสายบงัคบับญัชา คือมีเครือข่ายอยา่งไม่เป็นทางการ เพ่ือใหส้ามารถยนืยนัวา่พนกังานปลอดภยัดีหรือไม่ 

 นอกจากน้ี ยงัคงจ่ายเงินเดือน (75%) ใหแ้มแ้ต่กบัพนกังานซ่ึงรอท่ีบา้น และมีการจ่ายค่าทาํขวญัในเดือนตุลาคม 

โบนสัส้ินปีก็ยงัจ่ายให ้ประมาณ 70%เช่นทุกปีท่ีผา่นมา เป็นการป้องกนัไม่ใหบุ้คลากรสาํคญัตอ้งลาออก 

อีกทั้งไม่ไดมี้การเลิกจา้งพนกังานเลย 

 การปฏิบติัท่ีแสดงความสุจริตใจของบริษทั (ค่าเล้ียงชีพ ค่าทาํขวญัภยัพิบติั) 

 ส่ิงท่ีประสบความสาํเร็จจากมาตรการรับมือนํ้ าท่วม (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ คือ 

จิตวญิญาณของความภกัดีต่อบริษทัเหนียวแน่น พนกังานลาออกกนันอ้ย 

 ทาํใหแ้น่ใจวา่มีการติดต่อกนัไดโ้ดยไดจ้ดัทาํรายช่ือโทรศพัทข์องพนกังานเอาไว ้จดัหาอพาร์ทเมนทท่ี์กรุงเทพฯ 

บทเรียนที ่6: 

การทาํให้แน่ใจว่าพนักงานมีความปลอดภัยเป็นเร่ืองทีค่วรให้ความสําคัญก่อนเร่ืองอืน่ๆทั้งหมด 

<คาํอธิบายและขอ้ความเสริม> 

 จากผลการสมัภาษณ์นั้น พบว่ามีคาํตอบจาํนวนมากทีบ่อกวา่ ในช่วงนํ้าท่วมในปี พ.ศ. 2554 นั้น 

ได้ดาํเนินการทาํให้แน่ใจว่าพนักงานมคีวามความปลอดภยัโดยให้ความสาํคญัก่อนเร่ืองอืน่ๆ  

เช่นการใหพ้นกังานออกจากโรงงาน (อพยพ) โดยเร็ว 

 นอกจากน้ี มธุีรกจิหลายราย แม้ว่าจะได้หยุดการปฏิบตังิานผลติในโรงงาน 

แต่กย็งัไดด้าํเนินมาตรการอะไรบางอยา่ง (เช่น การจ่ายบีย้เลีย้งชัว่คราว และการรับประกนัเงินเดือน เป็นตน้) 

 ให้รักษาช่องทางการรตดิต่อพนกังาน (เช่น โทรศพัท ์SMS เวบ็ไซต ์เป็นต้น) ให้คงอยู่ไว้เป็นประจาํ 

เพราะเป็นส่ิงจาํเป็นในการตดิต่อระหว่างหยุดปฏบิัตงิานผลติและการเตรียมตวัเร่ิมผลติอกีคร้ัง 

 ทาํให้แน่ใจว่ามีวธีิการติดต่อกบัพนกังานตามปกติ และมกีารดูแลในระหวา่งทีโ่รงงานหยุดปฏบิัตงิานผลติ 
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ใหก้บัพนกังานในสาํนกังานท่ีดูแลการรับ-ส่งสินคา้ และใหด้าํเนินการทาํงานต่อเน่ืองช่วยสาํนกังานในกรุงเทพฯ 

จดัหาอพาร์ทเมนทใ์หพ้นกังานอยธุยาท่ีโรงงานชัว่คราวในนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เพ่ือดาํเนินการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

 พนกังานชาวไทยกบัชาวญ่ีปุ่นมีความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัเป็นปกติ 

พนกังานชาวไทยไดทุ่้มเทกาํลงัใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีเท่าท่ีจะสามารถทาํไดย้ามเกิดเหตฉุุกเฉินดงัเช่นท่ีเกิดข้ึนในค

ร้ังน้ี จึงสามารถทาํใหฟ้ื้นฟไูดอ้ยา่งรวดเร็ว   นํ้าท่วมช่วยขจดัความสูญเปล่าในการผลิตไดท้นัที เพ่ิมประสิทธิภาพ 

ลดสินคา้คงคลงั และลดเวลาการส่งมอบใหส้ั้นลงได ้ความหวาดกลวัต่อ "การเปล่ียนแปลง" ของส่ิงต่างๆ ไดห้มดไป 

เกิดจิตวญิญาณแห่งการปรับปรุง 

เกิดความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนัข้ึนในหมู่พนกังานจากความมัน่ใจวา่จะตอ้งบรรลุผลในการฟ้ืนฟรู่วมกนั 

 กาํหนดแผนในการฝ่าฝันอุปสรรคออกมาเร่ือยๆ โดยการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัสมาชิกในทอ้งถ่ิน 

 

ปัญหา (การประเมินตนเอง) 

 ประเด็นเร่ืองการเสียเวลาในการยนืยนัวา่พนกังานปลอดภยัดีหรือไม่ยงัเป็นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาทบทวน 

 ปัญหาร้ายแรงในช่วงเวลาของนํ้ าท่วม คือ ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนกังาน 

และการดูแลทางดา้นจิตใจ 

 
ความคิดเห็นของผู้ตอบคาํถามคนอืน่ๆ 

 แมจ้ะไม่สามารถทาํการผลิตได ้แต่ไดใ้หพ้นกังานทุกคนเขา้มาทาํงาน โดยไดจ่้ายเงินเดือน 100% 

ยกเวน้ในเดือนพฤศจิกายน 

 แมว้า่ 70% ของเงินเดือนเป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล แต่พนกังานยงัคงไดรั้บเงินเดือนจากบริษทัตามปกติ 

มีการเขา้ใจผิดวา่จะไดรั้บเงินท่ีแยกจ่ายต่างหากใหแ้ก่พนกังาน 

 เม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ จาํนวนโบนสัท่ีลดลงนาํไปสู่การลาออกของพนกังานท่ีมีความสามารถหลายคน 
 

<สดมภ ์6: ความลึกของระดบันํ้าท่วมและผลกระทบ － ตวัอยา่ง "ค่าเกณฑ์มาตรฐาน" 
ทีใ่ช้อยู่ในประเทศญ่ีปุ่น> 

 
"คู่มือวเิคราะห์ตวัช้ีวดัความเสียหายจากนํ้ าท่วม (ฉบบัทดลอง ปี 2556)"[16] ของกระทรวงท่ีดิน 

โครงสร้างพ้ืนฐานและการขนส่ง 
ไดร้วบรวมเก่ียวกบัเร่ืองความลึกของระดบันํ้ าซ่ึงเกินกวา่ระดบัท่ีกาํหนดวา่จะมีผลกระทบต่อการเดินของคนหรือการหยดุจ่า
ยกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ สาํหรับกรณีท่ีเกิดนํ้ าท่วมข้ึน โดยใชข้อ้มูลนํ้ าท่วมท่ีผา่นมาในอดีตของประเทศญ่ีปุ่น ตามดา้นล่างน้ี  
ไม่จาํเป็นวา่มาตรฐานของญ่ีปุ่นจะตอ้งถูกนาํไปประยกุตใ์ชก้บัประเทศอ่ืนๆเสมอไป  
แต่อาจสามารถนาํไปใชใ้นการอา้งอิงได ้ 
<ความสมัพนัธ์ของความลึกของนํ้ าท่วมกบัการอพยพและการลดกิจกรรมของบริษทั> 
30 [ซม.]：รถยนต ์(รถฉุกเฉิน) แล่นไดย้าก, 
                     ระดบันํ้ าท่ียากลาํบากในการอพยพผูต้อ้งการความช่วยเหลือเม่ือเกิดภยัพิบติั 
50 [ซม.]： เคล่ือนยา้ยโดยการเดินไดย้ากลาํบาก 
60 [ซม.]： จากการทดสอบของ JAF พบวา่รถเก๋งและรถ SUV ต่างแล่นไม่ได ้
70 [ซม.]：นํ้าท่วมเตา้เสียบไฟฟ้า ไฟฟ้าดบั (70 ซม.=พ้ืนสูง 50 

ซม.+ความสูงท่ีติดตั้งเตา้เสียบไฟฟ้า 20 ซม.) 
ในกรณีท่ีช่องต่อสญัญาณหลกั (Modular jack) ของอุปกรณ์ส่ือสาร  
(ท่ีติดตั้งตายตวั)อยูใ่นระดบัความสูงเดียวกนักบัเตา้เสียบไฟฟ้า 
การส่ือสารก็จะหยดุทาํงาน  

 รูเสียบของช่องต่อสัญญาณหลกั (Modular 

jack)กบัเตา้เสียบไฟฟ้าสูงจากพื้น 20 ซม. 
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บทเรียนที ่7: 

ปฏิบัติการทาํงานให้ฟ้ืนฟูใหม่อย่างรวดเร็วเพือ่ทีจ่ะลดผลกระทบต่อพนัธมิตรทางธุรกิจให้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ

ทาํได้ 

 

<คาํอธิบายและขอ้ความเสริม> 
 หากมีขอ้ตกลงล่วงหนา้ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ กเ็ป็นเร่ืองง่ายท่ีจะเตรียมพร้อมในระยะแรกของการให้ผลิตแทน 
 บางธุรกจิได้ใช้ประโยชนจ์ากประสบการณ์ของแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ในภาคโทโฮคุ-คนัโตของญ่ีปุ่น 
 ในช่วงนํา้ท่วมปี พ.ศ. 2554 มหีลายพ้ืนท่ีทีเ่กดิไฟฟ้าดบั ตอ้งทาํใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้านั้นกเ็ป็นส่ิงท่ีสาํคญั 
 ในช่วงนํ้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 ความเกีย่วข้องจากการประเมนิทางประกนัภยัพบวา่ 

มตีวัอย่างบางกรณีทีไ่ม่อาจเอาเคร่ืองจกัรซ่ึงจมอยูใ่ตน้ํ้ าออกมาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 มบีางบริษทัไดส้ัง่ซ้ือวตัถุดบิและอุปกรณ์ท่ีถูกนํ้ าท่วมโดยไม่ตอ้งรอการระบายนํ้ าและการยนืยนัความเสียหาย 

เพือ่มุ่งสู่การเร่ิมผลิตใหม่ในระยะแรก 

 
<ยกมาจากคาํตอบเม่ือสมัภาษณ์>  
จุดด ี  (การประเมินตนเอง) 
 เน่ืองจากเคร่ืองจกัรผลิตและอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีชั้นล่างไดจ้มอยูใ่ตน้ํ้า 

แม่พิมพถู์กยกข้ึนมาเหนือนํ้ าเน่ืองจากการวา่จา้งนกัดาํนํ้ า เม่ือใชป้ระสบการณ์ในโตเกียวเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 
2554 ทาํใหส้ามารถคาดการณ์ส่ิงต่างๆ ได ้เช่นตอ้งมีมาตรการอะไร และสามารถรับมือไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 เหตผุลท่ีเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่ไดเ้ร็วนั้นก็เพราะวา่มีการเตรียมความพร้อมในระยะแรกของการผลิตแทน และก่อนนํ้ าลด 
(การยนืยนัความเสียหาย) มีการสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ การซ้ือเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 
และมีการสนบัสนุนในการฟ้ืนฟจูากบริษทัแม่ 

 ไดก้ลบัมาผลิตอีกคร้ังในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
เกิดจากการดาํเนินการจดัหาอุปกรณ์ท่ีไดรั้บผลกระทบเอาไวล่้วงหนา้ การใชแ้ผนปฏิบติัการฟ้ืนฟท่ีูเช่ือถือได ้
และการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกคน 

 อพยพเซิร์ฟเวอร์ของโรงงานไปท่ีกรุงเทพฯ ในช่วงตน้ ทาํใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
ของเสียท่ีอยูใ่นรูปของเหลวจากโรงงานชุบโลหะทั้งหมดไดถู้กกาํจดัเสร็จส้ินก่อนเกิดนํ้ าท่วม 
ของเสียอนัตรายท่ีอยูใ่นรูปของเหลวจึงไม่เกิดการร่ัวไหลไปยงัพ้ืนท่ีรอบๆ  

 ผลิตภณัฑบ์างส่วนไดเ้ร่ิมตน้การผลิตใหม่ท่ีโรงงานชัว่คราว (โรงงานเช่า)ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน ซ่ึงเป็นเวลา 3 

สปัดาห์หลงัจากท่ีเกิดภยัพิบติั อีกดา้นหน่ึง การเร่ิมตน้การผลิตใหม่ในโรงงานท่ีไดรั้บผลกระทบนั้นใชเ้วลา 3 
เดือนหลงัจากเกิดภยัพิบติั 

 การฟ้ืนฟทูาํไดอ้ยา่งรวดเร็วเพราะไดข้อยมืสถานท่ีจากพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีคบกนัมานาน 
 นาํสินคา้วสัดุอุปกรณ์ใหม่เขา้มาไดเ้ร็วท่ีสุดเพราะความเฉลียวฉลาดของพนกังานคนไทยและผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
 
ปัญหา (การประเมินตนเอง) 
 การจดัการกบัสินคา้ฝากขายท่ีไดรั้บความเสียหายไดน้ั้นกลายเป็นปัญหา 

ไม่สามารถกาํจดัไดจ้นกวา่การจดัการเร่ืองประกนัภยัจะเสร็จส้ิน 
 ปัญหาในการเร่ิมผลิตใหม่นั้นมีหลายประการ 

เช่นการฟ้ืนฟรูะบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและการประสานงานกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ  
 การเร่ิมผลิตใหม่ใชเ้วลา 7 เดือนหลงัจากนํ้ าท่วม คิดวา่ล่าชา้ไปเลก็นอ้ย 

เป็นเพราะการลงมือสัง่ซ้ืออุปกรณ์มีความล่าชา้เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณาฟ้ืนฟจูากทางญ่ีปุ่น 
และปัญหาในการเร่ิมผลิตใหม่ก็คือ การทาํใหแ้น่ใจวา่มีพนกังานปฏิบติัการ 
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ความคิดเห็นของผู้ตอบคาํถามคนอืน่ๆ 
 ความล่าชา้ในการฟ้ืนฟขูองพนัธมิตรทางธุรกิจ 
 อุปกรณ์ขนาดใหญท่ี่ติดตั้งไวท่ี้ชั้นล่างไดจ้มนํ้ า ทาํใหจ้ดัการไม่ไดเ้พราะเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ ่
 ปัญหาร้ายแรง คือ โรงงานถูกนํ้ าท่วมทั้งหมด เคร่ืองจกัรข้ึนรูปและแม่พิมพต์่างถูกนํ้ าท่วมทั้งหมด 

ตอ้งสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรข้ึนรูปกบัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัร และสัง่ซ้ือแม่พิมพก์บัผูผ้ลิตแม่พิมพอ์ยา่งเร่งด่วน 
 ปัญหาในการกลบัมาเร่ิมผลิต คือ ความล่าชา้จากการตรวจสอบของประกนัภยั กรณีเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ 

ก็น่าจะจบลงดว้ยการเอาไปเปล่ียนแค่ส่วนหน่ึง เป็นตน้ 
 ไม่สามารถกลบัมาสู่ระดบัมาตรฐานการผลิตก่อนรับเคราะห์จากภยัพิบติัได ้เน่ืองจากเหตุผลหลายประการ เช่น 

การเปล่ียนเป็นการจดัซ้ือจากหลายราย หรือการหนัไปซ้ือจากคู่แขง่ในระหวา่งภยัพิบติั การลดอุปสงค(์ความตอ้งการ) 
ท่ีแทจ้ริงลง  โดยมีเป้าหมายเพ่ือจดัการความเส่ียงของฝ่ายลูกตา้  

 สาํหรับปัญหาเก่ียวกบัตอนเร่ิมผลิตใหม่อีกคร้ัง คือ ขาดเวลาในการทดลองเดินเคร่ือง 
ทาํใหช้ิ้นงานท่ีซ่อมแลว้เกิดเสียข้ึนมาอีก 

 ปัญหาในการเร่ิมผลิตใหม่อีกคร้ัง 
(เน่ืองจากก่อนนํ้ าท่วมไดเ้ร่ิมการผลิตใหม่ข้ึนท่ีสถานท่ีแห่งอ่ืนซ่ึงไม่ใช่จงัหวดัอยธุยาท่ีเคยทาํงาน) 
พนกังานจึงตอ้งจากอยธุยามาไกลจึงรู้สึกอยากกลบับา้น อีกทั้งยงัเสียเวลาในการจดัหาอพาร์ทเมนทใ์หพ้นกังาน(หญิง) 
และเกิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนดว้ย 

 จากการท่ีอุปกรณ์โครงสร้างพ้ืนฐานไดรั้บความเสียหาย เช่นอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นตน้  ทาํใหส้ายช่วยชีวติ 

(Life line) ของโรงงานขาดลง (มาตรการแกไ้ข: 
นาํสินคา้วสัดุอุปกรณ์ใหม่เขา้มาไดเ้ร็วท่ีสุดเพราะความเฉลียวฉลาดของพนกังานคนไทยและผูรั้บเหมาก่อสร้าง) 

<สดมภ ์7: แนวความคิดของเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนฟูและระดบัเป้าหมายในการฟ้ืนฟู> 
 

กรณีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อุบติัเหตุ การก่อการร้าย สงคราม การขาดห่วงโซ่อุปทานต่อเน่ือง เป็นตน้ 
ข้ึนอยา่งกะทนัหนัและทาํใหธุ้รกิจขององคก์รตอ้งหยดุชะงกัลง จะตอ้งมีการเร่งกาํหนดเป้าหมายในการฟ้ืนฟวูา่จะตอ้งทาํ 
“ภายในเม่ือไร” และ”อยูใ่นระดบัใด”  แผนภาพดา้นล่างมีแกนนอนแสดงเวลาจากจุดท่ีเกิดภยัพิบติั 
และแสดงใหเ้ห็นระดบัการปฏิบติังาน (ปริมาณการจดัหาผลิตภณัฑ ์เป็นตน้) ไวใ้นแกนแนวตั้ง 
รูปน้ีแสดงกรณีสมมุติท่ีเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่นภยัพิบติัทางธรรมชาติเกิดข้ึน 
มีเสน้โคง้แสดงการเปรียบเทียบของการฟ้ืนฟหูากไม่มี BCP (เสน้โคง้สีฟ้า) 
และความสาํเร็จในการฟ้ืนฟจูนถึงระดบัเป้าหมายในเวลาท่ีสั้นท่ีสุดเม่ือใช ้BCP (เสน้ประสีแดง) 
ยงัมีกรณีรายงานผลกระทบของการสัง่ซ้ืออุปกรณ์การผลิตท่ีจมนํ้ าในระยะแรก 
หรือการจดัหาพนกังานในการฟ้ืนฟรูะยะแรกเม่ือเกิดนํ้ าท่วมข้ึนท่ีแม่นํ้ าเจา้พระยาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554[8] 
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บทเรียนที ่8:  ยิง่มีเหตุฉุกเฉิน 

"การสร้างความเข้มแข็งของสายบังคบับญัชา"และ"การจดัตั้งระบบการแบ่งปันข้อมูลร่วมกนั" ยิง่สําคัญ 

 

<คาํอธิบายและขอ้ความเสริม> 

 สําหรับสายบงัคบับญัชาในช่วงเวลานํ้าท่วมปี พ.ศ. 2554 จากผลการสัมภาษณ์นั้น 

พบว่ามคีาํตอบจาํนวนมากทีบ่อกว่า "ผ่านไปไดด้ว้ยดี" แต่ก็ยงัมีคาํตอบวา่ "ไม่ไดผ่้านไปดว้ยดี" 

ทาํให้คดิได้ว่าสําหรับธุรกจิแต่ละรายแล้วค่อนข้างมคีวามแตกต่างในเร่ืองมาตรการการรับมอื 

 จาํเป็นต้องสร้างระบบท่ีมอบอาํนาจไวใ้หท้างทอ้งถ่ินส่วนหน่ึง เนือ่งจากในกรณีฉุกเฉินนั้น 

จะต้องมีการตดัสินใจจากระดบับนลงล่างทาํให้สามารถรับมอืไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 นอกจากน้ี ส่ิงสาํคญัคือการวางลาํดบัขั้นตอนการไหลของขอ้มูลข่าวสารและการไหลของคาํส่ังในระยะแรก เช่น 

การแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารตามระยะเวลาทีก่าํหนดกบัทางฝ่ายญ่ีปุ่น 

พร้อมๆกบัการป้องกนัไม่ให้เกดิขอ้มูลซับซ้อนเข้าใจยากและการรายงานร่ัวไหลโดยต้องทาํให้ช่องทางรับข้อมูลฝ่ายไ

ทยเป็นระบบเดยีวกนัด้วย 

 

<ยกมาจากคาํตอบเม่ือสมัภาษณ์> 

 

จุดด ี  (การประเมินตนเอง) 

 ไดก่้อตั้งศูนยม์าตรการฉุกเฉินแตล่ะฝ่ายทั้งฝ่ายญ่ีปุ่น (ในบริษทั) และฝ่ายไทย (พนกังานท่ีอยูท่ี่นัน่) 

แลว้กาํหนดช่องทางเพ่ือใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนั  ฝ่ายไทยจึงสามารถมีสมาธิจดจ่อกบังานท่ีเก่ียวขอ้งในการฟ้ืนฟไูด ้

นอกจากน้ี 

ยงัไดส้ร้างกฎใหส่้งมีการรายงานประจาํวนัไปยงัสาํนกังานใหญ่ภายในเวลาท่ีกาํหนดทุกวนัเพ่ือเป็นการสนบัสนุนขอ้มู

ลจากทางฝ่ายไทย ทาํใหส้ามารถส่งข่าวสารขอ้มูลไดอ้ยา่งแม่นยาํและตรงตามจงัหวะเวลา 

 ระดบัผูบ้ริหาร-พนกังานประจาํการชาวญ่ีปุ่น-พนกังานคนไทย เขา้ใจบทบาทของแต่ละคนแต่ละส่วน 

และสามารถท่ีจะรับมือในกรณีฉุกเฉินไดต้ว้ยตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในระดบัแนวหนา้ 

ขั้นผูจ้ดัการคนไทยมีอาํนาจตดัสินใจ (มอบหมาย) ไดใ้นระดบัหน่ึงภายในขอบเขตในการใชว้จิารณญาณ 

จึงทาํใหส้ามารถรับมือไดอ้ยา่งวอ่งไว 

 ประสบความสาํเร็จในการแบ่งปันขอ้มูลกบัสาํนกังานใหญ่ 

ขอใหท้าํช่องทางการติดต่อเป็นแบบเดียวกบัสาํนกังานใหญ่ 

จาํกดัการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบับุคคลเฉพาะเจาะจงและทาํใหอ้ยูใ่นรูปแบบเดียวกนั 

เช่นน้ีจึงป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลซบัซอ้นเขา้ใจยากได ้

 สามารถทาํใหข้อ้มูลและการกระทาํเป็นหน่ึงเดียวกนั 

เพราะไดร่้วมมือกนักบัพนกังานประจาํทอ้งถ่ินท่ีสาํนกังานชัว่คราว 

 แรงจูงใจของพนกังานเพ่ิมข้ึนเพราะพนกังานซ่ึงเคยประจาํการก่อนหนา้น้ีไดเ้ขา้มาในประเทศไทย 
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ปัญหา (การประเมินตนเอง) 

 ไม่สามารถกล่าววา่ สายการบงัคบับญัชานั้นดี ควรใชพ้นกังานประจาํทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์มากข้ึนกวา่น้ี 

 ขอ้มูลและวตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้งในการฟ้ืนฟรูวมตวัอยูใ่นกรุงเทพฯ จึงกาํลงัพิจารณาทบทวนวา่ 

ถา้ใหบุ้คลากรท่ีคอยดูแลเร่ืองเหล่าน้ีไปพาํนกัอยูท่ี่กรุงเทพฯ น่าจะเป็นส่ิงท่ีดี 

 

ความคิดเห็นของผู้ตอบคาํถามคนอืน่ๆ 

 ดาํเนินการประชุมการแกปั้ญหาโดยระดบัผูบ้ริหารของบริษทัทุกวนัตั้งแต่วนัท่ี 4 ตุลาคม โดยพ้ืนฐานแลว้ 

การตดัสินใจลงมือทาํทั้งหมด 

จะดาํเนินการภายในบริษทั (หนา้งาน) และรายงานสถานการณ์ไปยงัสาํนกังานใหญ่ทุกวนั 

 

<สดมภ ์8: โทราฮิโกะ เทราดะ "ยิง่อารยธรรมก้าวหน้าขึน้เท่าใดภัยพบิัติกย็ิง่รุนแรงข้ึนเท่าน้ัน"> 

 

(ขอ้ความดา้นล่างน้ีคดัยอ่มาจากบทนาํของนายคูนิโยชิ ทาเกอุจิ ผูอ้าํนวยการศูนย ์จากจดหมายข่าว ICHARM ฉบบัท่ี 29)
[17] 

 

พายไุตฝุ้่ นมุโรโตะท่ีรุนแรงไดเ้ขา้ทาํลายภูมิภาคคินคิเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2477 2 เดือนต่อมา โทราฮิโกะ 
เทราดะไดเ้ขียนบทความสั้นช่ือ "ภยัธรรมชาติกบัการป้องกนัประเทศ" ลงในวารสาร "เคยไ์ซโอไร" 
น่ีคือแนวคิดพ้ืนฐานของการป้องกนัภยัพิบติัในปัจจุบนั 
ซ่ึงน่าประหลาดใจท่ีแนวคิดและทศันะทุกอยา่งไดรั้บการพดูถึงมาแลว้ จึงจะขอแนะนาํเน้ือความบางส่วน 
โทราฮิโกะ เทราดะไดก้ล่าว ไวว้า่ "ภยัธรรมชาติจะเกิดข้ึนเม่ือเราเร่ิมลืม" แต่ในท่ีน้ีมีคาํวา่ 
"ความน่าจะเป็นของพายท่ีุรุนแรงดงัเช่นคร้ังน้ี...ส่ิงท่ีลืมเลือนนั้นเป็นตน้เหตุพ้ืนฐานของหายนะทั้งหมด" 
"เม่ืออารยธรรมยิง่กา้วหนา้ ภยัพิบติัท่ีเกิดจากการคุกคามธรรมชาติยิง่จะเพ่ิมระดบัความเกร้ียวกราดยิง่ข้ึน" 
เหตผุลเพราะวา่ ในสงัคม "ท่ีเช่ือมโยงกนัในเชิงพลวตัร" และเติบโตข้ึนอยา่งซบัซอ้นนั้น 
"ความเสียหายเลก็นอ้ยเพียงส่วนหน่ึงมีโอกาสท่ีจะทาํใหร้ะบบทั้งหมดเกิดความเสียหายไดอ้ยา่งร้ายแรง" 
"ในส่ิงท่ีเป็นแบบสตัวซ่ึ์งมีชีวติเซลลเ์ดียวนั้น เม่ือตดัแบ่งช้ินส่วน 
ส่วนท่ีแยกออกไปจะรักษาชีวติเอาไวไ้ดอ้ยา่งไม่เปล่ียนแปลง" แต่ในสตัวช์ั้นสูงและส่ิงอ่ืนๆ นั้น 
"เขม็ท่ีท่ิมแทงเพียงเล่มเดียวก็อาจทาํใหสู้ญเสียชีวติข้ึนก็เป็นได"้ ในสตัวช์ั้นสูงและส่ิงอ่ืนๆ นั้น 
"เสน้ประสาทและเสน้เลือด" ท่ีดาํรงการเช่ือมโยงในแบบพลวตัร 
"ไดรั้บการปกป้องอยา่งระมดัระวงัดว้ยระบบท่ีฉลาดหลกัแหลมอยา่งแทจ้ริง" 
แต่สายไฟฟ้าและท่อของสงัคมนั้นอยูใ่นสภาพ”ปลิวข้ึนไปบนหลงัคา” ดงันั้น 
เราจึงไม่สามารถหลีกเล่ียงความเสียหายอยา่งร้ายแรงได ้
    (ตดัเน้ือความ) 

ความร้ายกาจของธรรมชาติเป็นขา้ศึก "ท่ีอยู่ๆ  ก็เขา้มาโดยไม่บอกล่วงหนา้" 
การป้องกนัประเทศตามหลกัทางวทิยาศาสตร์ท่ีตอ้งมีการเตรียมเครือข่ายสงัเกตการณ์จึงเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได ้
มีความจาํเป็นในเร่ือง "การใชม้าตรการทางวทิยาศาสตร์ท่ีเหมาะสม 
โดยประชาชนร่วมมือกนัรับมือกบัขา้ศึกตวัสาํคญัจากธรรมชาติเสียตั้งแต่ในยามปกติ" 

 

 

 

 

โรงเรียนประถมศึกษาในเมืองโอซากา้ท่ีไดรั้บความเสียหายจาก

พายไุตฝุ้่ นมุโรโตะ (ปี พ.ศ. 2477)[18]   
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บทเรียนที ่9:  ให้ยดึถือว่า ”ภัยภิบัติจะเกดิววิฒันาการไปพร้อมๆกบัความเจริญของสังคม” 

อย่ายดึถือแต่เพยีงตัวอย่างก่อนหน้า 

 

<คาํอธิบายและขอ้ความเสริม> 

 ลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยาเป็นพ้ืนท่ีนํ้ าท่วมไดง่้าย พนกังานปฏิบัตงิานทอ้งถ่ินมีความคุน้เคยกบันํ้ าท่วม 

 ในทางตรงกนั เน่ืองจากมีการรับรู้กนัวา่นิคมอุตสาหกรรมไดรั้บการป้องกนัและจะไม่เกิดนํ้ าท่วม 

ความประมาทจึงคงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงของนํ้ าท่วมในปี พ.ศ. 2554 

 หลงัจากนํ้ าท่วมในปี พ.ศ. 2554 เข่ือนและกาํแพงกั้นนํ้ าไดรั้บการปรับปรุงให้แข็งแกร่งมากขึน้ 

แต่กไ็ม่ใช่วา่จะสามารถควบคุมนํ้าท่วมไดท้ั้งหมด นอกจากน้ี ในอนาคต 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมจะเปลีย่นแปลงไปพร้อมกนักบัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางธรรมชาติและสงัคม 

จึงไม่มีหลกัประกนัวา่จะไม่เกิดภยัพิบติัท่ีรุนแรงมากกวา่ในปี พ.ศ. 2554 

 จาํเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งให้แก่การป้องกนัภัยพบิัตอิยู่เสมอ 

พร้อมกบัต้องสังเกตความเปล่ียนแปลงในทอ้งถ่ินและไม่หมกมุ่นกบัตวัอย่างท่ีเกิดข้ึนมาก่อนหน้านีจ้นเกนิไป 

 

<ยกมาจากคาํตอบเม่ือสมัภาษณ์> 

 

ความคิดเห็นของผู้ตอบคาํถามคนอืน่ๆ 

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเกิดนํ้ าท่วมข้ึนเกือบทุกปี ไม่วา่จะเกิดในระดบัใด 

นอกจากประชาชนจะเกิดความเสียหายจากนํ้ าท่วมโดยตรงแลว้ ยงัเกิดอุปสรรคในการทาํงาน 

เช่นเสน้ทางของการเดินทางถูกปิดกั้น เป็นตน้ โชคดีท่ีไม่ไดเ้กิดนํ้ าท่วมข้ึนจนถึงอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงงาน 

นํ้าท่วมโรงงานคร้ังน้ีมีระดบัเกินกวา่ท่ีคาดไว ้

 ไดย้นิมาวา่ ในปี พ.ศ. 2538 นั้น มีนํ้ าท่วมรอบนิคมอุตสาหกรรม แต่ไม่ไดท่้วมในตวันิคมอุตสาหกรรม นอกจากนั้น 

ยงัมีความพยายามท่ีจะป้องกนันํ้ าโดยใชก้ระสอบทรายในช่วงเวลานั้น 

 สาํหรับนํ้ าท่วมนั้น ในประเทศญ่ีปุ่นไม่มีความรู้สึกแบบวกิฤตเพราะการเพิ่มข้ึนของระดบันํ้ านั้นเกิดข้ึนอยา่งชา้ๆ 

จึงมกัไม่ตระหนกักนัถึงการอพยพ 

 บา้นของพนกังานคนไทยอาจกลายเป็นพ้ืนท่ีนํ้ าท่วม แต่ในประเทศไทยนั้น ไดย้อมรับกนัวา่เป็นเร่ืองธรรมดา 

 ไดใ้ชป้ากกาสีขีดแสดงระดบันํ้ าท่วมในโรงงานในปี พ.ศ. 2554 เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความระมดัระวงั 
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ประมวลบทเรียนจากภยัพิบติัอุทกภยัท่ีนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
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