


Disclaimer 
 

The document is based on existing reports as well as evidenced through data collection and 

analysis informed by a series of workshops and consultations with relevant stakeholders. The 

document is considered to be a living document and needs to be kept updated as per the Area 

BCM cycle approach taken under the project.  
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รายการแกไขปรับปรุงในรายงาน 

  
รายการแกไขปรับปรุงหลัก 

จุดท่ี
แกไขใน
รายงาน 

รายละเอียดการแกไขปรับปรุง 

1 มาตรการการลดความเสี่ยง เพ่ือ
การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
ในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือรับมือการเกิด
เหตุอุทกภัย  

ตาราง 
7.2 

รวบตาราง 7.2 และ ตาราง 7.3 (เดิม) รวมเปนตาราง
เดียวกัน และปรับปรงุคอลมันชวงระดับความรุนแรงของ
อุทกภัยเอาไวในตาราง และกลยุทธ BCM เพ่ือใหงายข้ึนใน
การอานตาราง นอกจากนั้นยังไดปรับเปลี่ยนกลุมปญหาคอ
ขวดในตาราง ใหสอดคลองกับบทอ่ืน ๆ อีกดวย 

2 มาตรการท่ีนําไปจัดทําแผนปฏิบัติ
การการบริหารความตอเนื่องทาง
ธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

ตาราง 
8.1 

ไดมีการปรับจาก 18 มาตรการ เปน  20 มาตรการ ตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 

3 แผนปฏิบัติการการบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

ตาราง 
8.2 

ไดมีการปรับจาก 4 แผนปฏิบัติการ เปน  20 แผนปฏิบัติการ 
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 

4 มาตรการและแผนรายละเอียดท่ี
เก่ียวของกับการฝกซอมแผนแบบ
เต็มรูปแบบ (Full Scale 
Exercise) 

ตาราง 
8.3 

ไดมีการเพ่ิมตารางนี้ข้ึนมา โดยมาจากการคัดเลือก 10 
มาตรการและแผนรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการฝกซอมแผน
แบบเต็มรูปแบบ โดยเนนมาตรการในชวงระหวางเกิดเหตุ
เปนหลัก ตามขอแนะนําของคณะกรรมการอํานวยการฯ 

5 การทบทวนแผน หัวขอ 9.1 ยายมาจากบทท่ี 8 มาไวในบทท่ี 9 
6 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนโครงการ Area BCM 
หัวขอ 
9.2.2 

ไดมีการปรับเนื้อหาและรูปแบบใหสอดคลองกับรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 
2559 และไดเพ่ิมคําอธิบายและการอางอิงขอมูลในรายงาน
ใหสอดคลองกับขอเสนอแนะในแตละขอ 

7 ขอเสนอแนะและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการอํานวยการ
โครงการ Area BCM 

หัวขอ 
9.2.3 

ไดมีการเพ่ิมหัวขอนี้ข้ึนมา โดยมีการกลาวถึงแนวทางการ
ฝกซอมแผนแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) และ
หนวยงานท่ีจะเปนเจาภาพของแผนและเปนผูนําในการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีนํารองตามวงจร Area BCM  ตอไป  รวมไปถึง
หนวยงานหลักท่ีจะรับผิดชอบในการดําเนินการฝกซอมแผน
แบบเต็มรูปแบบอีกดวย 
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บทท่ี 1 บทนํา 

 

1.1 ความเปนมา/ หลักการและเหตุผล 

 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา การเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ (Catastrophe) ในหลายพ้ืนท่ี เชน การเกิด

แผนดินไหวครั้งใหญ (Great Earthquake 2011) ป พ.ศ. 2554 ณ ประเทศญี่ปุน มีความรุนแรงอยางคาดไมถึงซ่ึง

ทําใหหนวยงานและองคกรตาง ๆ มีความสามารถในการรับมืออยางจํากัด ความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน 

สงผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ และกลุมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุมหวงโซอุปทาน (Supply chain) และ

เครือขายการคาท่ีเชื่อมตอกัน 

องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน (Japan International Cooperation Agency: JICA) ได

พัฒนาแนวคิดและกรอบดําเนินการ  การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี (Area Business 

Continuity Management: Area BCM) ซ่ึงมีจุดประสงคให ผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) จากหนวยงาน

ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในระดับพ้ืนท่ีโดยเฉพาะเขตอุตสาหกรรม รวมกันสรางกลยุทธการปองกันและลดความ

เสี่ยง รวมท้ังเสริมสรางศักยภาพของกลุมใหมีการพรอมรับปรับตัว มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง (resilience) 

และพรอมฟนตัวอยางรวดเร็วจากภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

1.1.1 ความเปนมาการดําเนินโครงการ Natural Disaster Risk Assessment and Area 

Business และการดําเนินการท่ีผานมา 

 

ในเดือนกุมภาพันธ 2556 – เดือนมีนาคม 2558 JICA รวมกับ ศูนยประสานงานการใหความชวยเหลือ

ดานมนุษยธรรมของอาเซียน (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance: AHA Centre) 

ดําเนินโครงการ “Natural Disaster Risk Assessment and Area Business Continuity Plan Formulation 

for Industrial Agglomerated Areas in the ASEAN Region” เพ่ือสนับสนุนพ้ืนท่ีในภูมิภาคอาเซียนลดความ

สูญเสียจากภัยธรรมชาติขนาดใหญ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีกลุมอุตสาหกรรมตั้งอยู ซ่ึงโครงการนี้ไดทําการรวบรวม

ขอมูลความเสี่ยงและขอมูลพ้ืนฐานของประเทศอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ และไดเลือกพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 3 แหงใน

ประเทศ อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม เปนพ้ืนท่ีนํารองในการนํา Area BCM ไปประยุกตใช โดยบทเรียนท่ี

ไดรับจากพ้ืนท่ีนํารองท้ัง 3 ประเทศ ถูกนํามาพัฒนาเปน คูมือการวางแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับ

พ้ืนท่ี (Planning Guide for Area Business Continuity) โดยแผนการดําเนินงาน เปนไปตามตารางท่ี 1 โดย

โครงการมีระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมท้ังหมด 2 ป 2 เดือน 
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ตาราง 1.1: แผนการดําเนินงานโครงการ Natural Disaster Risk Assessment and Area Business 
Continuity Plan Formulation for Industrial Agglomerated Areas in the ASEAN Region 

 

 
ที่มา: องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International Cooperation Agency, JICA) 

 

1.1.1.1 การดําเนินโครงการ Area BCM ท่ีผานมา 
 

 JICA ไดเลือกพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เพ่ือเปนพ้ืนท่ีนํารอง ดังนี้ 

• เขตอุตสาหกรรมในอําเภอ เบกาซิ และ การาวัง และตําบลเบกซิ ประเทศอินโดนีเซีย 

• เขตอุตสาหกรรมในรัฐคาวิท และลากูนาและทางตอนใตของกรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส 

• เขตอุตสาหกรรมในเมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม 

การจัดทําโครงการ Area BCM ในพ้ืนท่ีนํารอง มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอและพัฒนาหลักการ การบริหาร

ความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนหลักการใหมของการวางแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องเพ่ือชวย

บรรเทาความเสียหายและผลกระทบดานเศรษฐกิจ และสังคมในพ้ืนท่ีเกิดภัย และการนําเสนอการวางกลยุทธ

รวมกันในพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี (Area Business Continuity Plan: 

Area BCP)1  

 

1 โครงการ Area BCM ดังกลาว ไดมีการขยายระยะเวลาส้ินสุดการดําเนินการจากเดือนมีนาคม 2558 เปน เดือนมิถุนายน 2558 

2 
 

                                                           



 จากการดําเนินการตามวงจร Area BCM ผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมนํารองไดรวมกันจัดทํา 

Area BCP โดยไดรับความรวมมือจาก JICA และ AHA Center ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ืออภิปราย

จัดทําแผน โดยมีการจัดการประชุมเพ่ือจัดตั้งคณะทํางาน และการจัดประชุมเพ่ือการพัฒนาแผนในระดับพ้ืนท่ี  

(1) การจัดตั้งคณะทํางาน ทีมศึกษาของ JICA และ AHA Center ไดชวยประสานงาน จัดการ

ประชุม 2 ครั้ง เพ่ือใหไดผูนําคณะทํางานและคณะทํางานสําหรับพ้ืนท่ีนํารอง โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

• ผูนําคณะทํางาน: ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียไดมอบหมายหนึ่งองคกรหลักเพ่ือเปนผูนํา

ในการจัดทําแผนฯ ในขณะท่ีประเทศฟลิปปนสไดมอบหมายองคกรรวมใหเปนผูนําในการจัดทํา

แผนฯ 

• คณะทํางาน: Area BCM ไดจําแนกบทบาทท่ีสําคัญ 3 บทบาท แกผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ คือ 

บทบาทผูนํา (มีอํานาจในการนําสมาชิก เชน รัฐบาลทองถ่ิน) บทบาทสมาชิก (มีสวนรวมเพ่ือ

จัดทํา Area BCP เชน องคกรดูแลดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ภาคเอกชน และ

ภาคชุมชน) และบทบาทผูสนับสนุน (มีหนาท่ีสนับสนุน Area BCM ใหดําเนินการอยางราบรื่น 

เชน กระทรวงและหนวยงานของรัฐบาลกลาง สถาบันวิจัยของรัฐ มหาวิทยาลัย) โดยผูสนับสนุน

จะตองเปนผูสงเสริมกระตุนใหมีการนํา Area BCM ไปใชท่ัวท้ังประเทศ 

เนื่องจากการศึกษาใน 3 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมนํารองจากประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และฟลิปปนส ไมมี

การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน Area BCM ในระดับประเทศ คณะทํางานในพ้ืนท่ีนํารองดังกลาวจึงประกอบไป

ดวยผูนํา สมาชิก และผูสนับสนุน รวมกัน โดยจํานวนสมาชิกคณะทํางาน และองคกรท่ีมีสวนรวมในคณะทํางาน

ปรากฏตามตาราง 1.2  

 

ตาราง 1.2: จํานวนสมาชิกคณะทํางาน ณ 3 ประเทศนํารองท่ีผานมา 
 องคกรผูนํา องคกรสมาชิก องคกรสนับสนุน 

อินโดนีเซีย (54 คน) 1 39 14 

ฟลิปปนส (43 คน) 4 30 9 

เวียดนาม (38 คน) 2 25 11 
ที่มา: องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International Cooperation Agency, JICA) 

 

(2) การจัดประชุมเพ่ือพัฒนาแผนในระดับพ้ืนท่ี  

 

เพ่ือใหไดแผน Area BCP แตละพ้ืนท่ีนํารองไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ท้ังหมด 4 ครั้ง 

ไดแก การศึกษาทําความเขาใจเรื่องลักษณะพ้ืนท่ี การเลือกยุทธศาสตร Area BCM การพัฒนาแผน Area BCP 

และการทบทวนแผน Area BCP ซ่ึงหัวขอสําคัญในการประชุมเชิงปฏิบัติการแตละครั้งไดอธิบายเปน รูปภาพ 1.1 

และตาราง 1.3 ตามลําดับ 
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รูปภาพ 1.1: การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามวงจร Area BCM 

 

 
 

ที่มา: องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International Cooperation Agency, JICA) 

 
ตาราง 1.3: วัตถุประสงคและหัวขอการประชุมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ 3 ประเทศนํารองท่ีผานมา 

คร้ังท่ี วัตถุประสงคของการประชมุ หัวขอในการประชุม 

1 

 

* ภัยท่ีสงผลกระทบตอเขตอุตสาหกรรม 

* สิ่งแวดลอมทางธุรกิจในชวงสถานการณภัยพิบัต ิ

* ขอจํากัดของ BCP เฉพาะองคกร 

* นโยบายพ้ืนฐานดานความตอเน่ืองทางธุรกิจในระดับ 

พ้ืนท่ี 

* ภัยรายแรงท่ีควรพิจารณาใน Area BCP/BCM 

* ปญหาหลักดานความตอเน่ืองทางธุรกิจ 
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* ผลกระทบจากภัยพิบัติท่ีมีตออุตสาหกรรมตางๆในเขต

อุตสาหกรรม 

* ปญหาดานความตอเน่ืองทางธุรกิจของเขตอุตสาหกรรม 

* มาตรการในการแกปญหา 

* ผลกระทบจากภัยพิบัติตอชุมชนและอุตสาหกรรมใน

พ้ืนท่ี 

* ปญหารายแรง )ปญหาคอขวด ( ดานความตอเน่ืองทาง

ธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

* มาตรการดานความตอเน่ืองทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 
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* รางแผน Area BCP 

* ปรับปรุงแผนฉบับรางและการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้ง

กอนๆ 

* กิจกรรมในอนาคต 

* คุณคิดวาแผนน้ีเปนประโยชนตอความตอเน่ืองดาน

อุตสาหกรรมของพ้ืนท่ี หรือไม 

* คุณคิดวาเน้ือหาสวนใดของแผนน้ีควรไดรับการปรับปรุง 

* องคกรใดเหมาะจะเปนเจาของผูดูแลรักษาเพ่ือสนับสนุน 

Area BCP ในพ้ืนท่ี 

* จําเปนตองใชทรัพยากรและระบบใดบางในการ

ดําเนินการตาม Area BCM 
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คร้ังท่ี วัตถุประสงคของการประชมุ หัวขอในการประชุม 

* คุณคิดวากิจกรรมใดจะอยูในข้ันตอไปของ Area BCM 

4 * ทบทวนวงจร Area BCM และการปฏิบัตติามวงจรใน

ครั้งถัดไป 

* ทบทวนแผน Area BCP 

* บทเรียนท่ีไดรับ และการดําเนินการข้ันถัดไปในแตละ

ประเทศ 

* จากการทบทวนแผน คุณคดิวาแผนน้ีถูกปรับปรุงอยางไร 

* องคกรท่ีเก่ียวของควรมีหนาท่ีใดในวงจร Area BCM 

* กิจกรรมใดท่ีจะทําในวงจร Area BCM ถัดไป สาํหรับพ้ืน

ท่ีน้ี  

ที่มา: องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International Cooperation Agency, JICA) 

 
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากการจัดทํา Area BCP นี้ไดจัดทําข้ึนเปนครั้งแรก แผนท่ีไดจึงเปนเสมือนแนวคิด

เพ่ือสามารถนําไปตอยอดจัดทําแผนปฏิบัติการการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ีจริง ทีมศึกษาของ JICA 

ไดระบุความคิดเห็นวา หลายสวนของเนื้อหา Area BCP ในพ้ืนท่ีนํารองฯ ไมไดมีรายละเอียดหรือจําเพาะเจาะจง 

และเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงแผนดังกลาวสามารถมีความเปนรูปธรรมและเปนไปในเชิงปริมาณไดมากข้ึนหากไดมี

การปฏิบัติซํ้าตามวงจร Area BCM นอกจากนั้น Area BCP ท่ีไดมาจากการประชุมปฏิบัติการในแตละพ้ืนท่ีนํารอง

ยังไมไดถูกเผยแพรหรือไดรับอนุมัติอยางเปนทางการจากรัฐบาลทองถ่ิน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ 

เนื่องจากถูกจํากัดอยูในผูเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน (participants) เทานั้น นอกจากนั้นองคกรท่ีจะเปน

เจาภาพของแผน (owners) ควรถูกระบุใหชัดเจนเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาและปรับปรุงแผน โครงการ

นํารองใน 3 พ้ืนท่ี  
 

1.1.2 การดําเนินโครงการนาํรอง Area BCM ในประเทศไทย 

 

 ดังท่ีกลาวขางตน JICA และ AHA Center ไดรวมกันจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงของ 10 

ประเทศอาเซียน ไดแก ประเทศอินโดนีเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส ไทย เวียดนาม บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และ

สิงคโปร  โดยรายงานมีการรวบรวมขอมูลสําคัญตาง ๆ ไดแก ขอมูลเก่ียวกับภัยพิบัติธรรมชาติ พ้ืนท่ีเขต/นิคม/

สวนอุตสาหกรรม โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค เสนทางคมนาคม ระบบการขนสงและกระจายสินคา 

กฎหมาย นโยบายและแผนท่ีเก่ียวของ และการจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity 

Plan: BCP) ในประเทศ  ซ่ึงรายงานไดวิเคราะหเก่ียวกับการจัดทํา BCP ในประเทศไทย พบวา ภาคธนาคารและ

สถาบันการเงินเปนภาคท่ีมีการพัฒนาในเรื่องของการจัดทํา BCP อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังไมมีแผน หรือ

ระเบียบท่ีรองรับการจัดทํา BCP แกภาคอุตสาหกรรมอยางชัดเจน 
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1.1.2.1 การหารือระหวางองคการความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน (JICA) และ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
 

 สศช. ไดดําเนินการใหมีการศึกษาเรื่องแผนดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เม่ือ

ป พ.ศ. 2554 โดยจําแนกการดําเนินการในเรื่องแผนดําเนินธุรกิจตอเนื่อง เปน 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับ

หนวยงานกํากับดูแล และระดับองคกรธุรกิจ ซ่ึงพบวา 

• ระดับชาติ ประเทศไทยไมมีแผนดําเนินธุรกิจตอเนื่องท่ีชัดเจน มีเพียงหนวยงานท่ีทํา

หนาท่ีบริหารจัดการภายใตภาวะฉุกเฉิน และการดําเนินการยังมุงเนนการบริหารและ

จัดการภัยพิบัติท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนหลัก แตขาดความ

ชัดเจนในเรื่องกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน และการปกปองโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากไมมีการจัดกลุมความสําคัญของ

โครงสรางพ้ืนฐานไวอยางเปนทางการ  

• ระดับหนวยงานกํากับดูแล ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีเชื่อมโยงการดําเนินการของแผน BCP 

ระดับชาติกับระดับองคกร ปจจุบันมีหนวยงานกํากับดูแลท่ีมีการสงเสริมใหมีการจัดทํา

แผน BCP อยูบาง โดยกลุมสถาบันการเงิน เปนกลุมท่ีมีการสงเสริมอยางจริงจังและ

ผลักดันอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดมีการสงเสริม

ใหนิคมอุตสาหกรรมในเครือขายและผูประกอบการรวม จัดทําแผน BCP โดยกําหนดให

มีการสมมติสถานการณจริงเพ่ือซอมแผนอยางนอยปละครั้ง  

• ระดับองคกรธุรกิจ ในภาคองคกรธุรกิจขนาดใหญมีการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management: BCM) ท่ีเกิดจากความตระหนักขององคกรเอง 

และเกิดจากการถูกกํากับดูแล ทําใหตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ือรองรับการบริหาร

จัดการธุรกิจตอเนื่องเปนการเฉพาะ เชน กลุมธนาคาร เปนตน และในบางองคกรแมวา

จะมีการบริหารและจัดทําแผน BCP แตยังคงมีความเขาใจท่ีไมถูกตอง ทําใหการบริหาร

และจัดทําแผน BCP ไมมีประสิทธิภาพ และขาดความเชื่อมโยงการดําเนินงานรวมกับ

ระดับชาติ นอกจากนั้น BCP ท่ีมีการจัดทําในประเทศไทยสวนใหญมีวัตถุประสงคหลัก 

คือ เพ่ือใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องในชวงวิกฤติเทานั้นซ่ึงยังไมเพียงพอ 

เนื่องจากการท่ีจะทําใหการดําเนินธุรกิจใหมีความตอเนื่องไดนั้น จะเก่ียวของกับหลาย

ภาคสวน ท้ังหนวยงานราชการตางๆ ในพ้ืนท่ี หนวยงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน ตลอดจน

ชุมชนในบริเวณขางเคียง 
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ถึงแมวาองคกรแตละแหงไดมีการเตรียมการเพ่ือรูรับ ปรับตัวตอภัยพิบัติ รวมท้ังฟนฟูความเสียหายจาก

เหตุการณท่ีเกิดข้ึน แตองคกรยังมีขีดความสามารถจํากัดท่ีจะรับมือกับมหันตภัยอันรายแรงท่ีสงผลกระทบตอการ

คมนาคมขนสง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ซ่ึงเปนทรัพยากรข้ันพ้ืนฐานในการดําเนินงานของแตละองคกร 

ยกตัวอยางเชน การเกิดอุทกภัยในประเทศไทยป พ.ศ. 2554 การหยุดชะงักชั่วคราวของโครงสรางพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ สงผลกระทบตอการหยุดชะงักของภาคอุตสาหรรมซ่ึงเปนภาคสวนท่ีไดรับความ

เสียหายมากท่ีสุดจากภัยพิบัติในครั้งนี้ ซ่ึงทําใหการสงออกและความเชื่อม่ันภาคเอกชนท่ีปรับตัวลดลง ธนาคารโลก

ไดประเมิน ความสูญเสียและความเสียหายจากเหตุการณดังกลาว โดยมีมูลคารวมสูงถึง 1.36 ลานลานบาท  

ขณะเดียวกัน ผูแทน JICA ไดหารือรวมกับ สศช. ถึงการจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ในเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2557 และไดรวมหารือกันอีกครั้งเก่ียวกับการจัดทํา Thailand’s National BCP ในเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2557 จากนั้นไดรวมกันจัดประชุมสัมมนาเชิญหนวยงานของไทยท่ีเก่ียวของ เชน กรมปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวน

ภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย บมจ.กสท.โทรคมนาคม บมจ.ทีโอที บมจ.ทาอากาศยานไทย ธนาคารแหงประเทศไทย และสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเพ่ือไดรับฟงแนวคิดและประสบการณการดําเนินการโครงการนํารองการบริหาร

ความตอเนื่องทางเศรษฐกิจในระดับพ้ืนท่ีในสามประเทศ (ดูรายละเอียด, หัวขอ 1.1.1.1) พรอมท้ังเสนอความ

ตองการของหนวยงานตอการจัดทํา National BCP และ Area BCP ในประเทศ เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม ป พ.ศ. 

2557 

จากผลการศึกษาของ สศช. ประกอบกับประสบการณจากภาวะอุทกภัยใหญในป พ.ศ. 2554 ท่ีไดรับ

ผลกระทบสอดรับกับแนวคิดจาก JICA เรื่องระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี ซ่ึง Dr. Hitoshi 

Baba ท่ีปรึกษาของ JICA เปนผูมีความคิดริเริ่ม และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว นั้น สศช. ไดใหความ

เห็นชอบกับการขอรับความชวยเหลือดานวิชาการจาก JICA โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให JICA สนับสนุนกระบวนการ

จัดทํา BCP ในระดับประเทศ (National BCP) สําหรับประเทศไทยท่ีมีความสอดคลองกับแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และสนับสนุนใหเกิดการดําเนินการตามแนวคิด Area BCP และ Area BCM ใน

ประเทศไทย 

 

1.1.2.2 ภัยพิบัติในประเทศไทย 
 

 เพ่ือบงชี้ความสําคัญในการดําเนินการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี เนื่องจากพ้ืนท่ีอาจ

ตองเผชิญกับภัยพิบัติอันรายแรงนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาเก่ียวกับภับพิบัติในประเทศไทย เพ่ือประเมิน

และรับรูถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
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 จากการประเมินและวิเคราะหภัยพิบัติโดยรวม โครงการยุทธศาสตรเพ่ือสรางความเขมแข็งตอการบริหาร

จัดการภัยพิบัติในประเทศไทย หรือ Strengthened Disaster Management Strategies in Thailand ในป 

พ.ศ. 2537 ดวยความรวมมือของรัฐบาลไทยกับ ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย (Asian 

Disaster Preparedness Center: ADPC) the Asian Institute of Technology (AIT) แ ล ะ  the United 

Nations Development Program (UNDP) ทําการศึกษาประเภทของภัยพิบัติ ซ่ึงไดวิเคราะหถึง โอกาสท่ีจะเกิด

ภัย ความเปราะบางตอภัยพิบัติ การจัดการภัยพิบัติ และความเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดภัยรายแรง โดยผลวิเคราะห

ชี้ใหเห็นวาน้ําทวมเปนปญหาใหญตอประเทศไทยมากท่ีสุด รองลงมาคือภัยจากการระเบิด และอุบัติเหตุ ตาม

ตารางท่ี 1.4 

 

ตาราง 1.4: ความสัมพันธของประเภทภัยพิบัติตอโอกาสท่ีจะเกิด ความเปราะบางตอภัยพิบัติ การจัดการภัยพิบัติ 
และความเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดภัยรายแรง 

ประเภทของภัย

พิบัต ิ

โอกาสท่ีจะ 

เกิดภัย 

ความเปราะบางตอภยั

พิบัต ิ

การจัดการภัยพิบัต ิ ความเสีย่งท่ีจะทําให

เกิดภัยรายแรง 

การจัดลําดับของ

ภัยพิบัติ  

นํ้าทวม สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง 

การระเบิด สูง ปานกลาง ต่ํา สูง สูง 

อุบัติเหต ุ สูง ปานกลาง ต่ํา สูง สูง 

ไตฝุน สูง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

แผนดินไหว ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

ภัยแลง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ดินโคลนถลม ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

ไฟไหม สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การปนเปอนหรือ

การเขาทําลาย

ของแมลง 

ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

แรงงานตางดาว ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

โรคระบาด ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 

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

 เม่ือวิเคราะหถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีเปราะบางตอความเสี่ยงภัยจากสภาพ

อากาศหรือน้ํา (hydro-meteorological phenomena) เชน น้ําทวม ดินโคลนถลม พายุ ภัยแลง เปนตน โดย

ประเทศไทยไดเกิดปญหาน้ําทวมข้ึนแทบทุกป ตาราง 1.5 แสดงใหเห็นถึงคาเฉลี่ยความเสียหายตอป (Average 

Annual Loss: AAL) จากภัยพิบัติตอป โดยภัยจากน้ําทวมกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศมากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 98 จากคาเฉลี่ยความเสียหายตอปของภัยพิบัติท้ังหมด 
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ตาราง 1.5: คาเฉลี่ยความเสียหายตอป (Average Annual Loss: AAL) จากภัยพิบัติ 

ภัยพิบัต ิ จํานวนเงิน(ลาน

ดอลลารสหรัฐ) 

ทุนหุนสามัญ 

(%) 

การสะสมทุนถาวร 

(%) 

ตนทุน

สังคม 

(%) 

เงินสํารองของสถาบัน

การเงินท้ังหมด (%) 

การออม

เบ้ืองตน 

(%) 

แผนดินไหว 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 

คลื่นพายุซัดฝง 0.10 0.10 0.000 0.000 0.000 0.000 

สึนาม ิ 0.53 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 

นํ้าทวม 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 

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

 นอกจากนั้น ผลรายงานการประเมินความเสี่ยงของประเทศไทย ซ่ึงศึกษาโดย JICA และ AHA Center 

พบวา ภัยพิบัติธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยสวนใหญ เกิดจากน้ําทวม 58% รองลงมาคือ พายุ 29% ท้ังนี้น้ํา

ทวมและภัยแลงเปนภัยพิบัติท่ีสงผลกระทบตอประชาชนโดยรวมมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 58 และ 37 ตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม เหตุการณแผนดินไหวและคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดียในป พ.ศ. 2547 ทําใหมีคนเสียชีวิตมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือเหตุการณน้ําทวมใหญในประเทศไทยในป พ.ศ. 2554 ท้ังนี้ น้ําทวมถือเปนภัยพิบัติท่ีสงผล

กระทบตอเศรษฐกิจมากท่ีสุด โดยผลกระทบสวนใหญเกิดจากเหตุการณมหาอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 

 

1.1.2.3 การคัดเลือกพ้ืนท่ีนํารองโครงการ Area BCM ในประเทศไทย 

 

 สศช. ไดจัดใหมีการประชุมหารือรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของข้ึน เม่ือเดือนมกราคม  ป 

พ.ศ. 2558 ณ สํานักงาน สศช. เพ่ือคัดเลือกพ้ืนท่ีนํารอง ตลอดจนสรรหาหนวยงานหลัก ในการบริหารจัดการ 
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Area BCM โดยมีผูเขารวมหารือ จํานวน 50 ทาน จากหนวยงานท่ีเก่ียวของจํานวน 22 หนวยงาน ท้ังภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และตัวแทนภาคเอกชน ซ่ึงท่ีประชุมไดมีความเห็นรวม วาพ้ืนท่ีนํารองควรมีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 

• เปนพ้ืนท่ีท่ีมีอุตสาหกรรมรวมกลุมกันอยู  

• มีระบบสาธารณูปโภคท่ีจําเปน เชน ระบบไฟฟาประปา โครงขายถนน สถานีจายไฟฟา และ

ทาเรือ เพ่ือการขนสง  

• เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

• เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเปราะบางและอาจสงผลกระทบรุนแรงในวงกวางหากเกิดภัยพิบัติ เชน 

อุทกภัย สึนามิ และแผนดินไหว เปนตน 

• เปนพ้ืนท่ีท่ีมีการลงทุนจากตางประเทศเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการสรางความม่ันใจใหกับนัก

ลงทุน ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 

จากเกณฑการคัดเลือกดังกลาว ท่ีประชุมไดเสนอพ้ืนท่ีนํารอง 5 พ้ืนท่ี ดังนี้ 

(1) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีอุตสาหกรรมตั้งอยูมากและหลากหลาย 

ประกอบกับเปนพ้ืนท่ี ท่ีเคยประสบภัยน้ําทวมเม่ือป 2554 ธนาคารโลกประมาณวามีความ

เสียหายของโรงงานในนิคมฯ ประมาณ 1.44 แสนลานบาท และมีความเสียหายโรงงานนอก

นิคมฯ อีกกวา 9.3 หม่ืนลานบาท 

(2) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูมาก และมีสวน

อุตสาหกรรมท่ีดําเนินการโดยภาคเอกชนหลายแหง นอกจากนั้น เคยประสบภัยน้ําทวมเม่ือ

ป 2554 เฉพาะโรงงานในนิคมฯ เสียหาย 9.3 หม่ืนลานบาท และนอกนิคมฯ อีก 6.3 หม่ืน

ลานบาท 

(3) พ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต (กรณีการเกิดสึนามิ) เปนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมทองเท่ียว ท่ีสําคัญของ

ประเทศ และผลกระทบจากสึนามิเม่ือป 2547 มีความเสียหายท้ังชีวิต และทรัพยสินจํานวน

มาก โดยมีผูเสียชีวิตจํานวน 5,365 ราย บาดเจ็บ 8,457 ราย และสูญหายกวา 2,800 ราย 

(4) พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย (กรณีการเกิดแผนดินไหวและน้ําทวม) เปนพ้ืนท่ี ท่ีเกิดแผนดินไหว

บอยข้ึน ประกอบกับมีอุทกภัยเกิดข้ึนเปนประจําในชวงเวลาท่ีผานมา 

(5) ยานอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือเหมราช ในภาคตะวันออก เนื่องจากเปนภาคท่ีมีโรงงาน

และนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยูมาก และเปนแหลงท่ีอุตสาหกรรมหลายประเภทไดยาย หรือ

กระจายฐานการผลิตจากพ้ืนท่ีราบลุมเจาพระยา ท่ีถูกน้ําทวมป 2554 ไปตั้งอยู 

 นอกจากการประชุมเพ่ือคัดเลือกพ้ืนท่ีแลวนั้น เนื่องจากการจัดทําโครงการ Area BCM จะเปนโครงการท่ี

ดําเนินในบริเวณพ้ืนท่ีตั้งของกลุมอุตสาหกรรม ซ่ึงสวนมากตั้งอยูนอกเขตการปกครองพิเศษ (เชน กรุงเทพมหานคร 

และเมืองพัทยา) ท่ีประชุมจึงเห็นควรใหผูวาราชการจังหวัด เปนผูมีอํานาจสั่งการตาง ๆ ในพ้ืนท่ี รวมท้ัง สนับสนุน 

กํากับ และดูแลใหการจัดทํา Area BCM เปนไปดวยความสะดวก นอกจากนั้น หนวยงานในพ้ืนท่ี เชน องคกร

10 
 



ปกครองสวนทองถ่ิน การนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หนวยงาน

ดานสาธารณูปโภคตาง ๆ และบริษัทเอกชนตาง ๆ ในพ้ืนท่ี เปนตน ควรเปนฝายสําคัญท่ีรวมกันจัดทํา Area BCP  

 ถัดมาในเดือนเดียวกัน สศช. และ JICA ไดรวมกันจัดการสัมมนาเรื่อง ทิศทางและโครงการนํารองเรื่อง 

Area BCP (Direction and Pilot Project of Thai Area BCP) ข้ึน ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เพ่ือ

นําเสนอผลการคัดเลือกพ้ืนท่ีนํารองและหนวยงานหลัก และเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวกับ

ผูเชี่ยวชาญจาก JICA เพ่ือการดําเนินการในเรื่องนี้ ซ่ึงท่ีสัมมนาเห็นชอบรวมกันในการใชพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมใน

จังหวัดปทุมธานี เปนพ้ืนท่ีโครงการนํารอง เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูมาก และมีสวนอุตสาหกรรมท่ี

ดําเนินการโดยภาคเอกชนหลายแหง นอกจากนั้น พ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีเคยประสบภัยน้ําทวมเม่ือป พ.ศ. 2554 

ความเสียหายของนิคม/ สวนอุตสาหกรรมนวนคร และบางกะดี สูงถึง 86,511 และ 6,696 ลานบาท ตามลําดับ 

ซ่ึงจังหวัดปทุมธานีในป พ.ศ. 2556 มีประชากร 1,048,665 คน จํานวนอุตสาหกรรม 3,298 โรงงาน เงินลงทุน 

403,408 ลานบาท และจํานวนการจางงาน 282,180 คน 

 

1.1.3 การประชุมเตรียมการกอนจัดทําโครงการนํารอง 

 

 เม่ือเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 สศช. และผูแทน JICA ไดหารือกับผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี เพ่ือขอ

ความรวมมือจากจังหวัดในการดําเนินการโครงการนํารอง การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี โดยผล

การประชุมสรุปไดดังนี้ 

 

1.1.3.1 พ้ืนท่ีนํารอง 
 

 ท่ีประชุมมีความเห็นรวมกันเลือกบริเวณพ้ืนท่ี สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ต้ังอยู ณ ตําบลบางกะดี อําเภอ

เมืองจังหวัดปทุมธานี เปนพ้ืนท่ีนํารอง เนื่องจาก 

• พ้ืนท่ีรองรับอุตสาหกรรมหลายโรงงาน และมีความหลากหลายของประเภทอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะมีอุตสาหกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสท่ีสําคัญ โดยอุตสาหกรรมนี้มีความสําคัญและมี

ธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องในหวงโซอุปทาน จากประสบการณในป พ.ศ. 2554 การหยุดชะงักของกลุม

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สงผลกระทบเปนวงกวางตอตลาดท้ังในและนอกประเทศ ท้ังนี้สวน

อุตสาหกรรมบางกะดีเปนท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมดานไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสขนาดใหญ 

เชน บริษัทโตชิบา และ บริษัทโซนี่ ประกอบกับพ้ืนท่ีบริเวณนอกสวนอุตสาหกรรมบางกะดียัง

เปนท่ีตั้งของโรงงานขนาดใหญ เชน บริษัทอายิโนะโมะโตะ ซ่ึงเปนหนึ่งในผูนําอุตสาหกรรม

ดานอาหาร 
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• เปน พ้ืนท่ี ท่ี มีการลงทุนจากตางชาติคิดเปนสัดสวน 70% ของจํานวนโรงงานในสวน

อุตสาหกรรมบางกะดีท้ังหมด1

2 โดยประกอบดวย การลงทุนจากประเทศญี่ปุนและประเทศอ่ืน 

ๆ คิดเปนรอยละ 60 และ 10 ตามลําดับ การจัดการดําเนินการบริหารความตอเนื่องในระดับ

พ้ืนท่ี บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จะเปนการเรียกความเชื่อม่ันจากนักลงทุน

ชาวตางชาติดานการเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ีตอการรับรูและปรับตัวตอสถานการณภัย

พิบัติท่ีอาจเกิดข้ึน อนึ่งเปนท่ีนาสังเกตวา จํานวนโรงงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีใน

ปจจุบัน (ป พ.ศ.  2559) มีจํานวนลดลงเม่ือเทียบกับสภาพการณกอนเกิดเหตุน้ําทวมใหญใน

ป พ.ศ. 25543 โดยพบวามีโรงงานท่ียายหรือปดกิจการในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีทันที 3 

แหง3

4 

• แมวาสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือการบริหารและจัดการน้ํา 

รวมท้ังจัดตั้งโครงสรางเพ่ือตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ีสวน

อุตสาหกรรมบางกะดีและบริเวณโดยรอบไดรับความเสียหายจากน้ําทวมใหญป พ.ศ. 2554 

เต็มพ้ืนท่ี โดยระดับน้ําทวมสูงสุดอยูท่ี 4.3 เมตร และมีระยะเวลาน้ําทวมสูงบริเวณสวน

อุตสาหกรรมบางกะดีมากกวา 1 เดือน 

• โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคมีความพรอม และมีระบบคมนาคมขนสงท่ีหลากหลายใน

การนําเขาและขนสง วัตถุดิบและสินคาไปสูตลาดภายนอกยานอุตสาหกรรม  

• ความเขมแข็งของชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน เทศบาลตําบลบางกะดี 

ประกอบกับบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบมีขนาดไมใหญมาก สามารถคาดหวังผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ได 

 

1.1.3.2 หนวยงานประสานการดําเนนิโครงการ  
 

จังหวัดปทุมธานีจัดทีมประสานงานหลัก (Focal Point) เพ่ือประสานการดําเนินโครงการ โดยมอบหมาย

รองผูวาราชการจังหวัดท่ีกํากับงานดานยุทธศาสตรเปนหัวหนาทีม มีหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนเลขานุการเพ่ือ

ประสานการดําเนินโครงการ กับหนวยงานสวนกลางท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการยานอุตสาหกรรมท่ีเปนพ้ืนท่ี

นํารอง และหนวยงานรับผิดชอบดานสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนสงและสื่อสาร ท้ังนี้ JICA จะใหการ

สนับสนุนในดานของผูเชี่ยวชาญและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ Area BCM ซ่ึงไดมอบให ADPC เปนผู

ประสานงานในการดําเนินกิจกรรมเพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการ  

2 ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน ป พ.ศ. 2559 สวนอุตสาหกรรมบางกะดีมจีํานวนโรงงานทั้งส้ิน 38 โรงงาน 
3 กอนเกิดสถานการณน้ําทวมใหญ ป พ.ศ. 2554 สวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีจํานวนโรงงานทั้งส้ิน 44 โรงงาน 
4 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (2555)  บทวิเคราะห เร่ือง การฟนตัวของอุตสาหกรรมหลังมหาอุทกภยัป พ.ศ. 2554 
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ตอมาเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ไดมีการประชุมหารือรวมกันระหวาง ADPC ผูแทนจาก JICA และ 

สศช. ณ หองประชุมของสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.) จังหวัดนนทบุรี เก่ียวกับการจัดตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือมาดําเนินโครงการนํารอง Area BCM รวมท้ังการนัดหมายเขาพบผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี

เพ่ือรายงานความกาวหนาถึงความชัดเจนในการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงาน เพ่ือใหการดําเนินโครงการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อีกท้ัง การมีสวนสําคัญในการสงเสริมจัดทําแผน

ยุทธศาสตรแหงชาติเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการรับมือภัยพิบัติ ท่ีประชุมเห็น

ควรใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการท้ังในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับทองถ่ิน4

5 ดังนี้ 

• ระดับประเทศ ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Area BCM (ตอมา สศช. ได

ออกคําสั่งท่ี 247/2558) เพ่ืออํานวยการ กํากับ และติดตามโครงการ Area BCM และเพ่ือนํา

ผลท่ีไดจากโครงการนํารองมาศึกษาเผยแพรใหหนวยงานเก่ียวของทราบ และพัฒนาแผน 

National BCP เพ่ือสนับสนุนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี และใน

ระดบัประเทศ โดยเลขาธิการ สศช. เปนประธานคณะกรรมการฯ 

• ระดับจังหวัด ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการโครงการ Area BCM ระดับจังหวัด 

(ตอมา จังหวัดปทุมธานี ไดออกคําสั่งท่ี 143/2559) เพ่ือ อํานวยการและประสานงานให

คณะทํางานโครงการ Area BCM ดําเนินโครงการดวยความราบรื่น และเสนอแนะขอมูลท่ี

สําคัญตอการจัดทํา Area BCP ในพ้ืนท่ี โดยผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี เปนประธาน

คณะกรรมการอํานวยการฯ 

• ระดับทองถิ่น ใหมีการจัดตั้งคณะทํางานจัดทําโครงการ Area BCM (ตอมา จังหวัดปทุมธานี

ไดออกคําสั่งท่ี 143/2559) เพ่ือจัดทํา Area BCP โดยเริ่มจากการทําความเขาใจกับพ้ืนท่ี

บริเวณสวนอุตสาหกรรม เสนอแนะความคิดเห็น และวิเคราะหขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทํา

แผน เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรและมาตรการท่ีชวยใหพ้ืนท่ีสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

และฟนฟูการดําเนินการไดรวดเร็ว หากเกิดภัยพิบัติ รวมท้ังเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ฝกซอม ทบทวน และตรวจสอบ Area BCP โดยนายกเทศมนตรีตําบลบางกะดี เปนประธาน

คณะทํางานฯ 

 เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ไดมีการประชุมหารือรวมกันระหวาง เจาหนาท่ี JICA ADPC สศช. จังหวัด

ปทุมธานี เทศบาลตําบลบางกะดี และผูแทนสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยท่ีประชุมไดรับทราบความเปนมาของ

โครงการศึกษา และความจําเปนท่ีจังหวัดปทุมธานีตองจัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการระดับจังหวัดและ

คณะทํางานระดับพ้ืนท่ี ในการดําเนินการโครงการ Area BCM และเม่ือเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ผูนําจาก 

สศช. จังหวัดปทุมธานี เทศบาลตําบลบางกะดี สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และ ADPC ไดประชุมอยางเปนทางการ 

5 รายละเอยีดคําส่ัง ตามภาคผนวก ก. 
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ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินการโครงการนํารอง Area BCM ใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน และเตรียมความพรอมในการจัดประชุมเปดตัวโครงการและการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับ

จัดทํา โครงการ Area BCP ซ่ึงโครงการนี้มีระยะการดําเนินงานเปนเวลา 11 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 

ถึงเดือนกันยายน 25596 อนึ่ง ADPC ไดดําเนินการแปล คูมือการวางแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับ

พ้ืนท่ี เปนภาษาไทยเพ่ือใหคณะทํางานและหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ ซ่ึงคูมือนี้

ไดมาจากการศึกษาโครงการนํารอง Area BCM ในสามประเทศท่ีผานมา โดยมี สศช. เปนผูปรึกษาอยางใกลชิดใน

การจัดทําคูมือฉบับภาษาไทย ดังกลาว 

 

1.2 เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ 

 

 เปาหมายของโครงการ Area BCM มีหลักการท่ีสอดรับกับกรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความ

เสี่ยงภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 ท่ีมุงเนนการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยเริ่มตนจากการใหทองถ่ินสามารถปองกัน

และบรรเทาภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังปรับตัวและฟนฟูการดําเนินงานในพ้ืนท่ีหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติดวย

ตนเองอยางมีประสิทธิภาพ และมุงเนนการสรางความรวมมือของทุกภาคสวน ไดแก ภาคราชการ ภาคเอกชน และ

ภาคชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสริมสรางใหภาคเอกชนเพ่ิมบทบาทการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการปรับตัวเม่ือประสบเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ เพ่ือฟนคืนกลับสูสภาวะการดําเนินงานปกติไดใน

เวลาอันรวดเร็ว 

โครงการนํารอง Area BCM มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

(1) เพ่ือกระตุนและสงเสริมความเขาใจในแนวคิดระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับ

พ้ืนท่ี (Area Business Continuity Management: Area BCM) และแผนการดําเนินธุรกิจอยาง

ตอเนื่องในระดับ พ้ืนท่ี (Area Business Continuity Plan: Area BCP) ใหแก ทุกภาคสวนท่ี

เก่ียวของในการดําเนินโครงการรวมกัน 

(2) เพ่ือสนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในพ้ืนท่ีกําหนดกลยุทธและมาตรการรวมกัน

ในการดําเนินงานดานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ และแผนการบริหารความตอเนื่องทาง

ธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

(3) เพ่ือขยายผลการศึกษาจากโครงการนํารองแก สศช. ในการพัฒนาแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง

ระดับประเทศ และระดับพ้ืนท่ีแกยานอุตสาหกรรมอ่ืนในประเทศ 

 

 

6 โครงการนี้ไดขยายระยะเวลาการดําเนินการจาก ต.ค. 2558 – ก.ค. 2559 เปน ต.ค. 2558 – ธ.ค. 2559 
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1.3 นิยามคําศัพท และข้ันตอนการดําเนินการโครงการ 
 

เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ แนวความคิด และการดําเนินโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทาง

ธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี (Area BCM) เปนไปในทิศทางเดียวกัน นิยามคําศัพทท่ีเก่ียวของ และรายละเอียดข้ันตอนการ

ดําเนินโครงการสามารถอธิบายได ดังนี้  

 

1.3.1 BCM/BCP และ Area BCM/ Area BCP 

 

 ความแตกตางระหวาง การบริหารจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: 

BCM) และแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) สามารถอธิบายไดตามคํา

นิยามจาก ISO 22301: 2012 มาตรฐานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจดังนี้ 

การบริหารจัดการความตอเนื่องทางธุกิจ Business Continuity Management (BCM) คือ กระบวนการ

บริหารจัดการแบบองครวม ซ่ึงเปนกระบวนการเพ่ือบงชี้ภัยคุกคามตอองคกร และผลกระทบตอการดําเนินกิจการ 

หากภัยคุกคามเหลานี้เกิดข้ึนจริง และยังเปนกรอบการทํางานเพ่ือทําใหองคกรมีศักยภาพในการรูรับ ปรับตัว และ

ฟนคืนกลับจากภัย และมีความสามารถรับมือกับภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะชวยรักษาผลประโยชนของผูมี

สวนไดสวนเสีย ปกปองชื่อเสียง และเปนมาตรการในการเพ่ิมมูลคาตราสินคา 

แผนการดําเนินธุกิจอยางตอเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) คือ กระบวนการท่ีมีการบันทึกเปน

ลายลักษณอักษร เพ่ือเปนแนวทางสําหรับองคกรในการรับมือ ฟนตัว ดําเนินกิจการตอ และฟนคืนสภาพสูระดับ

การดําเนินการท่ีกําหนดไว หลังการหยุดชะงัก โดยท่ัวไปมักรวมถึงทรัพยากร บริการ และกิจกรรมท่ีจําเปนตอ

ความตอเนื่องของดําเนินกิจกรรมหลักทางธุรกิจ 

 นอกจากนั้น คูมือการวางแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี ไดนิยาม Area BCM และ 

Area BCP ดังนี้ 

การบริหารความตอเนื่ องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี  Area Business Continuity Management (Area 

BCM)7 คือ วงจรท่ีประกอบดวย การเขาใจความเสี่ยงและผลกระทบ การวางกลยุทธรวมกันในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง การจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี การดําเนินการตามมาตรการท่ีวางแผนไว 

และการตรวจสอบเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีอยางสมํ่าเสมอ โดยการจัดทํา

วงจรเกิดข้ึนจากการประสานงานกับผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงประกอบดวยบริษัทเอกชน ผูบริหารจัดการเขต

อุตสาหกรรม เจาพนักงานทองถ่ิน และผูใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน รวมไปถึงชุมชน เพ่ือสรางเสริมศักยภาพใน

การรูรับ ปรับตัว และฟนคืนกลับจากภัยพิบัติของเศรษฐกิจทองถ่ิน 

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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แผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี Area Business Continuity Plan (Area BCP)8 คือ 

ชุดเอกสารท่ีระบุกรอบการทํางานและทิศทางมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของผูมีสวนได

สวนเสียในพ้ืนท่ี และการประสานงานและความรวมมือระหวางองคกรเหลานี้ ในการสนับสนุนความตอเนื่องทาง

ธุรกิจของท้ังพ้ืนท่ียานอุตสาหกรรม 

 

1.3.2 วงจร Area BCM 

 

การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี (Area Business Continuity Management: Area 

BCM) เปนการรวมมือกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกัน เพ่ือมุงยกระดับ

ความตอเนื่องทางธุรกิจ หรือการฟนฟูกิจการไดภายในระยะเวลาอันสั้น กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติอันรายแรงซ่ึงสงผล

กระทบตอพ้ืนท่ีท้ังบริเวณ อาทิเชน แผนดินไหวครั้งใหญและคลื่นสึนามิบริเวณชายฝงตะวันออกของประเทศญี่ปุน 

และน้ําทวมครั้งใหญในประเทศไทย องคกรใดองคกรหนึ่งไมสามารถรับมือภัยเหลานี้เพียงองคกรเดียวได และตาง

ประสบปญหาหลักจากโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงหยุดชะงัก รวมไปถึงการขาดแคลนสาธารณูปโภค

ข้ันพ้ืนฐาน เชน พลังงาน ประปา และขอมูลขาวสาร ดังนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

จึงควรมีสวนรวมในวงจร Area BCM ดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลความเปราะบางของพ้ืนท่ีตอภัยพิบัติ การรวมกัน

วิเคราะหปญหาในพ้ืนท่ี และการรวมกันวางกลยุทธและกําหนดมาตรการในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติท่ี

อาจจะเกิดข้ึน และฟนฟูใหธุรกิจในพ้ืนท่ีสามารถกลับมาดําเนินการไดอยางรวดเร็ว เพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการ

ภัยพิบัติแบบบูรณาการ วงจร Area BCM ประกอบไปดวย (1) การเขาใจพ้ืนท่ี (2) การวางกลยุทธ Area BCM (3) 

การจัดทํา Area BCP (4) การดําเนินการและทบทวน 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. 
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รูปภาพ 1.2: วงจรการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี (Area BCM) 

 
ที่มา: องคกรความรวมมอืระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International Cooperation Agency, JICA) 

 

 

1.3.2.1 การทําความเขาใจลักษณะพ้ืนท่ี 

 

 ข้ันตอนแรกของวงจร Area BCM คือการศึกษาและทําความเขาใจพ้ืนท่ี ขอมูลท่ีจําเปนตอการศึกษาพ้ืนท่ี

เปาหมายประกอบดวย ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจการหรือธุรกิจท่ีจะตองปกปอง โครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม 

ขนสงท่ีสําคัญและสาธารณูปโภคเพ่ือการยังชีพสําหรับกิจการตางๆ ในพ้ืนท่ี ปญหาและความเปราะบางในพ้ืนท่ี 

และความเสี่ยงจากภัยพิบัติรวมท้ังการประเมินความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

 พ้ืนท่ีเปาหมายสําหรับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ อาจเปนบริเวณเขตอุตสาหกรรมท่ีจําเปนตองมี

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเปนบริเวณซ่ึงประกอบดวยโครงสราง

พ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง และสาธารณูปโภคเพ่ือการยังชีพอันจําเปนตอความตอเนื่องในการดําเนินกิจการ 

ซ่ึงขอบเขตพ้ืนท่ีในการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจอาจมีความแตกตางกันตามลักษณะของภัยและผลกระทบท่ี

ไดรับ ยกตัวอยางเชน แผนดินไหวอาจมีขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบบริเวณกวางกวาน้ําทวม แมจะเกิดข้ึนใน

บริเวณเขตอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 

1.3.2.2 การวางกลยุทธ Area BCM 

 

หลังจากการทําความเขาใจลักษณะพ้ืนท่ี ข้ันตอนถัดไปของวงจร Area BCM ไดแก การวางกลยุทธ Area 

BCM เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และการฟนฟูเศรษฐกิจหรือธุรกิจในพ้ืนท่ีภายใน
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ระยะเวลาอันสั้น ซ่ึงกอนท่ีจะดําเนินการวางกลยุทธ ผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีจะตองรวมกันดําเนินการทํา

กิจกรรมดังตอไปนี้ 

• การสรางสถานการณจําลองภัยพิบัติ 

• การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจท้ังในระดับเฉพาะองคกรและระดับพ้ืนท่ี  (Individual/ 

Area Business Impact Analysis) 

• ระบุปญหาคอขวดของพ้ืนท่ี หรือปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหความเสียหายของพ้ืนท่ีรุนแรงยิ่งข้ึน 

หรือทําใหการฟนฟูชุมชนและกิจการตาง ๆ ลาชา 

• กําหนดวัตถุประสงคความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

วางแผนการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง คือการกําหนดกลยุทธ พรอมเลือกมาตรการท่ี

เหมาะสมเพ่ือวางแผนการดําเนินการปรับปรุงเพ่ือแกไขปญหาคอขวด รวมท้ังเพ่ือเปนการ

เตรียมการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ และรับมือตอการฟนฟูไดอยางรวดเร็ว ท้ังนี้การ

สงเสริมใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนสิ่งจําเปนเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ

อยางตอเนื่อง 

 

1.3.2.3 การจัดทําแผน Area BCP 

 

 ขอมูลในการจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี (Area BCP) ไดมาจากผลการศึกษา

และวิเคราะหการทําความเขาใจลักษณะพ้ืนท่ี และการวางกลยุทธ Area BCM ท้ังนี้เม่ือวิเคราะหการจัดทํา

โครงการนํารอง Area BCM ในพ้ืนท่ียานอุตสาหกรรมในประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย และเวียดนาม แลวนั้น 

โดยท่ัวไป ข้ันตอนการจัดทําแผน Area BCP จะมีลักษณะใกลเคียงกันในแตละพ้ืนท่ี อยางไรก็ตาม แผนอาจมีความ

แตกตางกันไปตามสภาพการณและบริบทของแตละพ้ืนท่ี ประเทศ หรือภูมิภาค ซ่ึงสามารถอธิบายถึงข้ันตอนการ

จัดทํา Area BCP ไดดังนี้ 

• การกําหนดเคาโครงและกําหนดการของแผนการ โดยมีผูนําโครงการการบริหารความตอเนื่อง

ทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี (Area BCM) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีสมาชิกคณะทํางาน

เขารวมและวางแผน 

• การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ืออภิปรายแผนการและรวบรวมขอมูลท่ีใชจัดทําแผน 

• ผูท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะสมาชิกคณะทํางานโครงการ Area BCM จะจัดทํารางแผน 

• หลังจากการทบทวนแผนแลว ผูนําโครงการฯ อนุมัติแผนการอยางเปนทางการ 

• ผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี รวมไปถึงสมาชิกท้ังหมดของคณะทํางานโครงการฯ รวมกันดําเนิน

กิจกรรม Area BCM ตามแผนการ 
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• ผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีรวมกันพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแผนใหมีความเหมาะสมกับ

บริบทของพ้ืนท่ีและนําไปใชงานไดจริง  

 เนื้อหาของ Area BCP ควรจะตองครอบคลุมหัวขอ ดังตอไปนี้  

(1) เปาหมายและขอบเขต: จะตองระบุเปาหมายและขอบเขตของ Area BCM อยางชัดเจน 
(2) เจาของและผูจัดการเอกสาร: ระบุองคกร ชื่อเจาของเอกสาร และผูจัดการเอกสาร Area 

BCP สมาชิกของคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานพรอมแนบรายชื่อสมาชิก 
(3) บทบาทและความรับผิดชอบ: ระบุบทบาทและความรับผิดชอบของแตละองคกรผูมีสวนได

เสีย และท่ีมีสวนรวมในโครงการ Area BCM โดยแบงออกเปนองคกรผูนํา องคกรสมาชิก 
และองคกรสนับสนุน 

(4) รายละเอียดของพ้ืนท่ี: บรรยายลักษณะโดยรวมของพ้ืนท่ีโดยครอบคลุมหัวขอ ดังตอไปนี้ 
- ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจทองถ่ิน 
- ลักษณะเฉพาะของเขตอุตสาหกรรม 
- เขตการปกครองทองถ่ินท่ีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู 
- โครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงท่ีอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีตองพ่ึงพา 
- สาธารณูปโภคเพ่ือการยังชีพท่ีอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีตองพ่ึงพา 
- ประสบการณครั้งกอนๆ จากภัยธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอพ้ืนท่ี 

(5) รายละเอียดกลยุทธ Area BCM: ลงรายละเอียดกลยุทธ โดยใหครอบคลุมหัวขอตอไปนี้ 
- ผลการประเมินภัยและความเสี่ยง 
- ผลการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจและปญหาคอขวดในการดําเนินธุกิจอยาง

ตอเนื่องในพ้ืนท่ี 
- วัตถุประสงคความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 
- มาตรการเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของพ้ืนท่ี 

(6) ประเด็นท่ีตองปรับปรุง: ระบุบทเรียนท่ีไดรับและประเด็นในการปรับปรุง Area BCM ซ่ึงจะ
นําไปพิจารณาในวงจร Area BCM รอบถัดไป 
 

1.3.2.4 การดําเนินการและการทบทวนแผน 

 

 Area BCP เปนเอกสารชุดท่ีระบุกรอบการทํางานและทิศทางมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากภัยพิบัติ อยางไรก็ตามเพ่ือใหการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีสัมฤทธิ์ผล องคกรผูมีสวนไดสวน

เสียโดยเฉพาะคณะทํางานโครงการตองรับผิดชอบตอแผน โดยการดําเนินตามบทบาทและมาตรการท่ีไดระบุไว 

นอกจากนั้นองคกรในพ้ืนท่ีแตละองคกรควรจัดทําขอสรุปการดําเนินงานเพ่ือรายงานความสําเร็จ ประสบการณ 

และบทเรียนท่ีไดรับเพ่ือพัฒนา Area BCM ในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะนําไปสูการเสริมสรางศักยภาพในการรูรับ ปรับตัว และ

ฟนคืนกลับของกิจการตางๆ ในพ้ืนท่ีโดยรวม 
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1.3.2.5 การพัฒนาและปรับปรุง Area BCM 

  

 เพ่ือใหมีการจัดทํา Area BCM และ Area BCP อยางเต็มรูปแบบ และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในพ้ืนท่ี 

จําเปนตองมีฝกซอมและทดสอบ และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยการพัฒนาและปรับปรุงสามารถแบงออกได

เปน 2 ระดับดังนี้ 

• การปรับปรุง Area BCP โดยการฝกซอมและทดสอบ เพ่ือสรางความตระหนักแกผูมีสวนไดสวน

เสียในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะคณะทํางานโครงการ Area BCM 

• การปรับปรุง Area BCM โดยการปฏิบัติตามวงจร Area BCM ซํ้า ๆ เพ่ือรับมือกับสภาพการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไปของพ้ืนท่ี เชน 

- การเปลี่ยนแปลงผูมีสวนไดสวนเสีย 

- การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเปาหมายของ Area BCM 

- ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติใหม  

- บทเรียนใหมท่ีไดรับจากการฝกซอมและทบทวน 

- บทเรียนใหมจากภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีและในบริเวณอ่ืน และ 

- อ่ืนๆ ตามความจําเปน 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

ประโยชนท่ีจะไดรับจากการดําเนินโครงการนํารอง การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี สามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ คือ 

 

1.4.1 ระดับพ้ืนท่ี 

 

(1) การสงเสริมกลยุทธความรวมมือขององคกรผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีเขาดวยกัน เพ่ือนําไปสูการ

ฟนคืนสภาพและฟนฟูไดอยางรวดเร็วอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยการรวมมือ

ระหวางองคกรในพ้ืนท่ีจะมุงเนนถึงสิ่งสําคัญ ดังตอไปนี้ 

• การบรรเทาความเสียหายและการเรงกูคืนทรัพยากรสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เชน 

พลังงาน ประปา และโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงในกรณีเกิดภัยพิบัติ เพ่ือดําเนิน

ธุรกิจตอไป 

• การปกปองชีวิตและทรัพยสินในพ้ืนท่ีใหเร็วท่ีสุด และจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด

ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติอยางเหมาะสม 
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• การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเก่ียวกับพ้ืนท่ีและการตัดสินใจรวมกันโดยคํานึงถึงขอมูล

ปจจัยเสี่ยงตางๆ ในพ้ืนท่ีเปนหลัก 

(2) การเสริมสรางความสัมพันธในกลุมผูจัดทํา Area BCM และการเสริมสรางความเชื่อใจระหวางกัน

โดยเพ่ิมความรับผิดชอบขององคกรในการดําเนินการตามระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ

ในระดับพ้ืนท่ี และการสนับสนุนใหภาคเอกชนรวมกับภาครัฐเขามารวมลงทุนดานโครงสราง

พ้ืนฐานมากยิ่งข้ึน 

(3) การเพ่ิมศักยภาพในการรูรับ ปรับตัว และฟนคืนกลับของเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ซ่ึงการดําเนินการ

โครงการ Area BCM ถือเปนโอกาสในการรวมเอาความพยายามของภาคเอกชนแตละราย เขากับ

หนวยงานของภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติการแมในชวงเวลาปกติ และเพ่ือลด

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดจากภัยตาง ๆ ซ่ึงนําไปสูการปองกันภัยพิบัติท่ีดีและมีการเติบโตท่ียั่งยืน 

(4) การยกระดับการบริหารจัดการความตอเนื่องขององคกรหนึ่ง (Individual BCM) สูการบริหาร

จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพ้ืนท่ี ขณะเดียวกัน เนื่องจากมีขอมูลและศักยภาพในการ

วิเคราะหพ้ืนท่ีมากข้ึน องคกรท่ีอยูในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะองคกรท่ีมีขนาดเล็ก เชน SMEs สามารถนํา

ขอมูลจากโครงการไปใชในการจัดทําและพัฒนาแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องขององคกร 

(Individual BCP) ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  

(5) การเพ่ิมโอกาสในการลงทุนแกพ้ืนท่ี ถึงแมวาอาจจะเร็วเกินไปในการประเมินผลประโยชนท้ังหมด

ของพ้ืนท่ีท่ีมี Area BCM แตการเริ่มดําเนินโครงการจะทําใหเรียกความเชื่อม่ันจากนักลงทุน

ตางชาติมากข้ึน จากการเพ่ิมศักยภาพในการรูรับ ปรับตัวและฟนคืนกลับของพ้ืนท่ีท่ีสงผลดีตอ

สภาพแวดลอมในการลงทุน และอาจสงผลไปสูการเพ่ิมอัตราการจางงานและทําใหเศรษฐกิจ

ทองถ่ินขยายตัว  

 

1.4.2 ระดับประเทศ 

 

เนื่องจากโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีบริเวณสวนอุตสาหกรรมบาง

กะดี มีวัตถุประสงคเพ่ือให สศช. นําไปขยายผลเพ่ือพัฒนาเปนแผน BCP ในระดับประเทศ และนําผลท่ีไดไปเปน

แบบอยางการจัดทํา Area BCM ในเขตอุตสาหกรรมอ่ืนตอไป ดังนั้น ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการนํารอง Area 

BCM คือ 

(1) กรอบการวางแผนและแนวทางการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี อุตสาหกรรม ใน

บริบทของประเทศไทย 
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(2) แนวปฏิบัติหรือแบบอยางท่ีดีในการสนับสนุนสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 

รวมท้ังเครือขายในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการปรับตัวของชุมชนเพ่ือรับมือกับภัย

พิบัติ 

(3) ผลศึกษาท่ีชัดเจนเรื่องกระบวนการการเชื่อมโยงหนวยงานกํากับดูแลเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของ

ภาคเอกชนและประชาชน และการปกปองโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศอยางเปนรูปธรรม  
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บทท่ี 2 การศึกษาวิเคราะหพ้ืนท่ีนํารอง บริเวณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
 

2.1 ลักษณะพ้ืนท่ี 

 

 พ้ืนท่ีสวนอุตสาหกรรม บางกะดี ตั้งอยูในจังหวัดปทุมธานี ไดรับเลือกใหเปนพ้ืนท่ีดําเนินโครงการนํารอง

การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี หรือ Area BCM เพ่ือใหเขาใจถึงลักษณะพ้ืนท่ีนํารองอยางดี ควร

รับรูถึงลักษณะท่ีตั้ง และความสําคัญของจังหวัดปทุมธานี รวมไปถึง ลักษณะและความสําคัญของพ้ืนท่ีบริเวณสวน

อุตสาหกรรมบางกะดี ดวย 

 

รูปภาพ 2.1: แผนท่ีแสดงท่ีตั้งจังหวัดปทุมธานี 
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2.1.1 ท่ีตั้งของพ้ืนท่ีนํารอง 

 

 จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยูในภาคกลางตอนลางของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีประมาณ 1525.856 ตารางกิโลเมตร  

มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับ อ.บางไทร อ.บางปะอิน และอ.วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    อ.หนองแค และ อ.วิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ อ.องครักษ จังหวัดนครนายก 

    อ.บางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับ อ.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม  

    อ.ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 

 ทิศใต  ติดตอกับ เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน และเขตดอนเมือง  

    จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

    อ.ปากเกร็ด และอ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

รูปภาพ 2.2: แผนท่ีแสดงขอบเขตจังหวัดปทุมธานี 

 
ที่มา: ที่ทําการปกครองจังหวัดปทุมธาน ีสิงหาคม 2558, ใน บรรยายสรุปจังหวดัปทุมธานี  
(ฉบับแกไข เมษายน 2559) 
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2.1.2 ความสําคัญของจังหวัดปทุมธานี 

 

 ในปจจุบัน จังหวัดปทุมธานีแบงการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 7 อําเภอ 60 ตําบล 466 หมูบาน การ

ปกครองสวนทองถ่ินประกอบไปดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 9 แหง 

เทศบาลตําบล 17 แหง และองคการบริการสวนตําบล 37 แหง 7 อําเภอในจังหวัดปทุมธานี ประกอบไปดวย 

อําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอธัญบุรี อําเภอคลองหลวง อําเภอลําลูกกา อําเภอลาดหลุมแกว อําเภอสามโคก และ

อําเภอหนองเสือ (ตามรูปภาพ 2.2) 

 จังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนท่ีราบลุมเปนสวนใหญ มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานใจกลางจังหวัดในเขตอําเภอเมือง

ปทุมธานี และอําเภอสามโคก ซ่ึงทําใหพ้ืนท่ีของจังหวัดปทุมธานีตั้งอยูบนสองฝงของแมน้ําเจาพระยา พ้ืนท่ี

ตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝงขวาของแมน้ําเจาพระยา ประกอบไปดวย พ้ืนท่ี อ.ลาดหลุมแกว กับพ้ืนท่ีบางสวน

ของ อ.เมือง และ อ.สามโคก  สวนพ้ืนท่ีตะวันออกของจังหวัดหรือบนฝงซายของแมน้ําเจาพระยา ประกอบไปดวย 

พ้ืนท่ี อ.ธัญบุรี อ.คลองหลวง อ.หนองเสือ และอ.ลําลูกกา กับพ้ืนท่ีบางสวนของ อ.เมือง และ อ.สามโคก ในฤดูฝน 

ระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาจะเพ่ิมสูงข้ึนเฉลี่ยประมาณ 50  เซนติเมตร ซ่ึงทําใหเกิดภาวะน้ําทวมในบริเวณพ้ืนท่ี

ราบริมฝงแมน้ําเจาพระยา อยางไรก็ดีพ้ืนท่ีริมแมน้ําเจาพระยาประกอบดวยคลองชลประทานเปนจํานวนหนึ่ง จึง

สามารถควบคุมจํานวนปริมาณน้ําในแมน้ําไดบางสวน 

 

2.1.2.1 จํานวนและสัดสวนของประชากร 

 

 จํานวนประชากรในจังหวัดปทุมธานีตามทะเบียนราษฎร และแรงงานตางดาว มีจํานวนท้ังสิ้น 1,274,387 

คน โดยมีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัดปทุมธานี ท้ังสิ้น 1,085,652 คน และมีจํานวนแรงงาน

ตางดาวท้ังสิ้น 188,735 คน  คิดเปน 14.8% ของจํานวนประชากรท้ังหมด 

 ประชากรตามทะเบียนราษฎรจังหวัดปทุมธานีสามารถแบงเปนชาย 515,910 คน และหญิง 569,742 คน 

และมีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 539,076 คน โดยจํานวนประชากรและครัวเรือนในแตละอําเภอตามทะเบียนราษฎร

ของจังหวัดปทุมธานี มีดังนี้  
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ตาราง 2.1: จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัดปทุมธานี 
อําเภอ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จํานวนครัวเรือน 

เมืองปทุมธานี 91,906 101,108 193,014 95,102 
คลองหลวง 121,916 139,169 261,085 139,735 
หนองเสือ 25,879 26,311 52,190 15,997 
ลาดหลุมแกว 30,844 32,528 63,372 30,374 
ลําลูกกา 125,216 137,298 262,514 133,157 
สามโคก 26,263 27,745 54,008 21,077 
ธัญบุร ี 93,886 105,583 199,469 103,614 
ที่มา: ที่ทําการปกครองจังหวัดปทุมธาน ีสิงหาคม 2558, ใน บรรยายสรุปจังหวดัปทุมธานี (ฉบับแกไข เมษายน 2559) 

 

 ตามขอมูลจาก สํานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี (เมษายน – มิถุนายน 2558) พบวา จังหวัดปทุมธานี

มีแรงงานตางดาวท่ีไดรับพิสูจนสัญชาติ 105,081 คน มติ ครม. 3 สัญชาติ 58,228 คน และนําเขาชั่วคราว 18,481 

คน  

 นอกจากนั้น จังหวัดปทุมธานีมีการประเมินประชากรแฝงไว จํานวนรวมท้ังสิ้น 470,996 คน แบงเปนชาย 

227,456 และหญิง 243,530 คน โดยเขามาทํางานเปนแรงงานตามสถานท่ีตาง ๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรม 

สถานท่ีกอสราง และตลาดสด เปนตน8

9 

 

2.1.2.2 GPP ของจังหวัด และสัดสวนตอ GDP ของประเทศ (นอกภาคเกษตร และในภาคเกษตร) 

 

จากขอมูลเบื้องตน ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) (ตาราง 2.2)10 

ปทุมธานี ในป พ.ศ. 2557 มีมูลคารวม 321,886 ลานบาท โดยมีมูลคาผลิตภัณฑในภาคเกษตรกรรม 7,059 ลาน

บาท และภาคนอกเกษตร 314,826 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.2 และ 97.8 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด

ปทุมธานี ตามลําดับเม่ือเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2556 พบวา ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในป พ.ศ. 2557 เพ่ิมข้ึนคิด

เปนรอยละ 3.9 โดยเปนสินคาภาคนอกเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.6 อยางไรก็ตามการประมาณการมูลคาผลิตภัณฑ

ในภาคเกษตรกรรมปรับตัวลดลงรอยละ 19 นอกจากนั้นผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวประชากร (GPP Per Capita) 

ของป พ.ศ. 2557 คิดเปน 226,173 บาท เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2556 คิดเปนรอยละ 2.2 

 เม่ือแยกสาขาการผลิตของผลิตภัณฑภาคนอกเกษตรพบวา สาขาอุตสาหกรรม (Manufacturing) มีมูลคา

มวลรวมมากท่ีสุด คิดเปน 188,011 ลานบาท ในป พ.ศ. 2557 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2556 คิดเปนรอยละ 2.5 ซ่ึง

ดานอุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานี นับไดวามีศักยภาพคอนขางสูง เนื่องจากการขยายตัวโรงงานอุตสาหกรรม

9 ขอมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธาน ีพ.ศ. 2557 – 2560) 
10 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานกันายกรัฐมนตรี, ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด จังหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2548 - 
2557p จาก http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries15.html 
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ในจังหวัดใกลเคียงและอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาสูงในจังหวัดปทุมธานี ไดแก อุตสาหกรรมประเภทไฟฟา และชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ซ่ึงอุตสาหกรรมนี้ไดมีการขยายตัวตามความตองการสินคาของตลาดโลกและตลาดใน

ประเทศ สําหรับจังหวัดปทุมธานีนั้นมีภาคเอกชนลงทุนดําเนินกิจการลักษณะนิคมอุตสาหกรรม 2 แหง ไดแก 

บริษัท นวนคร จํากัด ตั้งอยูในอําเภอคลองหลวง และบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด ตั้งอยูในอําเภอเมือง

ปทุมธานี โดยในจังหวัดปทุมธานีมีจํานวนโรงงานท้ังสิ้น 3,104 แหง และมีจํานวนคนงานท้ังสิ้น 286,066 คน10

11 

 
 
 
 
 
 

11 สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี รายงานวิเคราะหสถานการณจังหวัดปทุมธาน ีพ.ศ. 2557 

27 
 

                                                           



ตาราง 2.2: ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2548 - 2557p 

 
แหลงที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2548 - 2557p จาก 

http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries15.html
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2.1.2.3 การจัดสรรพ้ืนท่ี และโครงสรางพ้ืนฐาน 

  

พ้ืนท่ีสวนใหญของจังหวัดปทุมธานีเปนพ้ืนท่ีสีเขียว (เกษตรกรรม) บริเวณฝงตะวันตก หรือดานขวาของ

แมน้ําเจาพระยา และพ้ืนท่ีสีเหลือง (ท่ีอยูอาศัย) บริเวณกลางจังหวัดคอนลงไปทางทิศตะวันออกและทิศใตซ่ึงอยู

ติดกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีสีมวง (เขตอุตสาหกรรม) สวนใหญจะอยูในเขตอําเภอเมือง ตําบลบางกะดี ซ่ึง

เปนพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี  

 

อนึ่งเขตพ้ืนท่ีแบงตามลักษณะสี สามารถอธิบายโดยสังเขป ดังนี้ 

- เขตพ้ืนท่ีสีเหลือง คือ ท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย เนนใหใชประโยชนท่ีดิน

เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัย หรือสถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน 

- เขตพ้ืนท่ีสีสม คือ ท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง เนนใหใชประโยชนท่ีดิน

เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัย หรือสถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน พ้ืนท่ีนี้จะมีผูอยูอาศัย

มากกวาพ้ืนท่ีสีเหลือง 

- เขตพ้ืนท่ีสีแดง คือ ท่ีดินประเภทใชประโยชนท่ีดินเนนเพ่ือพาณิชยกรรม การอยูอาศัย 

สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  

- เขตพ้ืนท่ีสีมวง คือ ท่ีดินประเภทเนนอุตสาหกรรมและคลังสินคา การสาธารณูปโภค  

- เขตพ้ืนท่ีสีเขียว คือ ท่ีดินประเภทชนบทและเนนเกษตรกรรม สถาบันราชการ การ

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

- เขตพ้ืนท่ีสีน้ําเงิน คือ ท่ีดินประเภทหนวยงานราชการ และสาธารณูปโภค 
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รูปภาพ 2.3: แผนท่ีผังเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 
ที่มา: สํานักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดปทุมธาน ี

 
 

• การคมนาคมขนสง 

จากแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ฉบับท่ี 2557-2560 (ฉบับทบทวน) การคมนาคมขนสงทางบกเปนสิ่ง

สําคัญตอจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีมีทาเทียบเรือจํานวน 1 แหง (ทาเรือหัวถนนติวานนท ตําบล

บานกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี) และไมมีการคมนาคมขนสงทางอากาศ โดยจังหวัดปทุมธานีมีเสนทางคมนาคมท่ี

สําคัญ ดังตอไปนี้ 

(1) ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เปนทางหลวงเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับ

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผานอําเภอลําลูกกา ธัญบุรี และคลองหลวง 

(2) ทางหลวงหมายเลข 346 (ปทุมธานี-ลาดหลุมแกว)  เชื่อมโยงจังหวัดปทุมธานี กับจังหวัดนครปฐม

และจังหวัดสุพรรณบุรี ผานอําเภอเมืองปทุมธานี และอําเภอลาดหลุมแกว 

(3) ทางหลวงหมายเลข 347 (บางพูน – ศูนยศิลปาชีพบางไทร) เปนทางหลวงสายหลัก ดานทิศเหนือ

เชื่อมโยงกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคเหนือ ผานอําเภอเมืองปทุมธานี และอําเภอสามโคก 
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(4) ทางหลวงหมายเลข 345 เปนโครงขายทางหลวงสายหลักดานทิศใตท่ีสําคัญของทางหลวงวงแหวน

รอบนอก ทําใหสามารถติดตอกับภาคใต ภาคตะวันตก และภาคเหนือ 

(5) ทางหลวงหมายเลข 306 เปนทางหลวงสายหลักในแนวเหนือ-ใต  เชื่อมโยงกับจังหวัดนนทบุรี ผาน

ยานอุตสาหกรรมและการคาท่ีสําคัญของจังหวัด มีปริมาณการจราจรสูง และประสบปญหา

การจราจรมาก 

(6) ทางหลวงหมายเลข 307 เปนทางหลวงสายหลักในเขตผังเมืองรวมแนวเหนือ-ใต เชื่อมโยงโครงขาย

รอบนอกท่ีสําคัญ ไดแก ทางหลวงหมายเลข 345, 346, และ 306 ผานยานอุตสาหกรรม การคา และ

สถานท่ีราชการของจังหวัด มีปริมาณการจราจรสูง และประสบปญหาการจราจรมาก 

(7) ทางพิเศษอุดรรัถยา 11

12 (ทางดวนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด) อํานวยความสะดวกสําหรับการเดินทาง

ไปจังหวัดตาง ๆ ทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และการเดินทางเขากรุงเทพมหานครโดย

เชื่อมตอกับทางพิเศษศรีรัช บริเวณถนนแจงวัฒนะ ทางพิเศษอุดรรัถยามีดานบางพูน และดานเชียง

รากเชื่อมตอกับจังหวัดปทุมธานี 

(8) ทางยกระดับอุตราภิมุข 12

13 เปนโครงการท่ีอยูภายใต บริษัททางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) 

จากดินแดงถึงอนุสรณสถานแหงชาติ และอยูในการบริหารจัดการโดยกรมทางหลวงจากอนุสรณ

สถานแหงชาติถึงรังสิต ทางยกระดับอุตราภิมุขมีจุดเริ่มตนใกลทางแยกดินแดง และรับรถจากทางดวน

เฉลิมมหานครหรือทางดวนข้ันท่ี 1 เพ่ือชวยใหผูใชสามารถใชบริการเสนทางยกระดับบนถนนวิภาวดี

ไดสะดวกยิ่งข้ึน ทางยกระดับอุตราภิมุขมีดานอนุสรณสถาน ดานรังสิต และดานทางลงปทุมธานี-

นครนายก เชื่อมตอกับจังหวัดปทุมธานี 

เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเรว็ทําใหพ้ืนท่ีปริมณฑลโดยรอบกรุงเทพมหานคร เผชิญกับ

ปญหาสภาพการจราจร ซ่ึงสงผลตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในระดับท่ีรุนแรงข้ึน เพ่ือยนระยะทาง

และเพ่ิมเสนการเดินทางบริเวณจังหวัดปทุมธานี เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผน

แมบทการพัฒนาและบูรณาการ โครงขายถนน สะพานขามแมน้ําและการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี โดยกรมทางหลวงไดรับผิดชอบโครงการสะพานปทุมธานี 3 ซ่ึงเปนทางหลวง

แนวใหมเชื่อมรังสิต-ปทุมธานี-บรรจบวงแหวนตะวันตก โดยมีสะพานขามแมน้ําเจาพระยายาว 600 เมตร พรอม

ถนนตอเชื่อม 10.5 กิโลเมตร ซ่ึงจะเชื่อมถนนวงแหวนรอบนอกตะวันตกกับถนนรังสิต-ปทุมธานี บริเวณแยก

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนตคารลอส และโครงการสะพานสามโคก เริ่มตนจากทางหลวงสาย 347 (ปทุมธานี-ศูนย

ศิลปาชีพบางไทร) ขามแมน้ําเจาพระยา ไปลงท่ี ถ.ปทุมธานี-สามโคก-เสนา โดยมีแผนการดําเนินงานโครงการ

ภายในป พ.ศ. 256414 

12 การทางพิเศษแหงประเทศไทย (2558) คูมือการใชบริการทางพิเศษ 
13 www.tollway.co.th/th/services/routes 
14 http://www.pathum3-bridge.com/ 
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ขณะเดียวกันปจจุบันการเดินทางสูภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณการจราจร

หนาแนนตลอดเสนทาง เพ่ือบรรเทาปญหาการจราจรของโครงขายถนนและทางหลวงในปจจุบัน รวมท้ังอํานวย

ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนสงสินคาระหวางกรุงเทพมหานครกับภาคกลางตอนบนและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ อีกท้ังเปนการพัฒนาพ้ืนท่ีในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี ซ่ึงจะ

ชวยใหมีการเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเขาดวยกัน การทางพิเศษแหงประเทศไทยจึงมีแผนโครงการทางพิเศษสาย

ฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี โดยจุดเริ่มตนโครงการจะเชื่อมตอจากทางพิเศษฉลองรัชท่ีบริเวณจุดตัดถนนวงแหวน

รอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) และมีจุดสิ้นสุดของโครงการ บริเวณทางหลวง

แผนดนิหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ใกลกับจุดบรรจบของทางหลวงแผนดินหมายเลข 3222 กับถนนมิตรภาพ ใน

เขตอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โครงการดังกลาวผานจังหวัดปทุมธานี ครอบคลุม 3 อําเภอ 11 ตําบล ไดแก 

อําเภอลําลูกกา (ตําบลลําลูกกา ตําบลบึงทองหลาง ตําบลลําไทร ตําบลพืชอุดม และตําบลบึงคอไห) อําเภอธัญบุรี 

(ตําบลลําผักกูด ตําบลบึงสนั่น และตําบลบึงน้ํารักษ) อําเภอหนองเสือ (ตําบลบึงบา ตําบลหนองสามวัง และตําบล

ศาลาครุ) ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม14

15 

นอกจากเสนทางคมนาคมทางถนนแลว จั งหวัดปทุมธานี มี เสนทางรถไฟสายเหนือและสาย

ตะวันออกเฉียงเหนือพาดผาน โดยมีจุดจอดรถท่ีสถานีรถไฟรังสิต และสถานีเชียงราก และมีจุดจอดรับสงผูโดยสาร

ระยะสั้นเพ่ือเดินทางไปกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง ท้ังนี้จากการสํารวจตามแผนยุทธศาสตรกระทรวง

คมนาคม พ.ศ. 2554 – 2558 (ฉบับปรับปรุง) พบวา จังหวัดปทุมธานีมีโครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีแดง ชวง

บางซ่ือ-รังสิต และโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงสะพานใหม-คูคต และคูคต-ลําลูกกา ซ่ึงจะทําใหเพ่ิมการ

เดินทางสาธารณะจากปริมณฑลเขาสูใจกลางเมืองไดสะดวกมากยิ่งข้ึน และเปนการแกไขปญหาจราจรติดขัดใน

จังหวัดสวนหนึ่ง 

• การประปา15

16 

จังหวัดปทุมธานี มีสํานักงานประปา 4 แหง ไดแก สาขาปทุมธานี สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) สาขาคลองหลวง 

และสาขาธัญบุรี นอกจากนั้นการประปาสวนภูมิภาคไดจัดทําโครงการ เอกชนรวมลงทุนปรับปรุงขยายการประปา

ปทุมธานี-รังสิต ซ่ึงเปนการรวมลงทุนระหวางภาคเอกชน (บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด) และการประปาสวน

ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงคใหจังหวัดมีปริมาณน้ําประปาเพียงพอตอการใชงาน และรองรับการเจริญเติบโตของ

จังหวัด โดยน้ําประปาท่ีผลิตข้ึนภายใตโครงการจะจําหนายแกการประปาสวนภูมิภาคเพ่ือนําไปจําหนายตอใหกับ

ประชาชนและอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ีโครงการ โดยมีกําหนดระยะเวลา 25 ป และสามารถขยายระยะเวลาไดไม

เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ป โครงการฯ เริ่มดําเนินการผลิตน้ําสะอาดในป พ.ศ. 2541  

15 http://www.chalongrat-saraburi-
expressway.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 ศูนยพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2559) ขอมูลพื้นฐานจังหวัดปทุมธาน ี
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• การไฟฟา 

จังหวัดปทุมธานี มีการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาท้ังหมด 6 แหง มีการจําหนายกระแสไฟฟา 233.87 เมกกะ

วัตต/ชั่วโมง โดยมีสถานีจายไฟฟากระจายอยูท่ัวไป และประชากรมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน 

• ระบบโทรคมนาคม 

ระบบโทรคมนาคมสะดวก มีบริษัทเอกชนหลายรายใหบริการสัญญาณในพ้ืนท่ีของจังหวัด อยางไรก็ตาม

อาจมีการเชื่อมตอสัญญาณไมครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัด ซ่ึงทําใหประชาชนไมสามารถใชระบบ Internet 

ติดตอขอมูลขาวสารไดทันทวงที 

• ระบบการจัดการขยะของเสีย16

17 

ขยะของเสียในจังหวัดปทุมธานีสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท (1) กากของเสียจากอุตสาหกรรมโรงงาน 

และ (2) ขยะมูลฝอยชุมชน  

ในป พ.ศ. 2557 จากรายงานขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน จังหวัด

ปทุมธานีมีปริมาณกากของเสีย รวม 865,719.94 ตัน จําแนกเปนกากของเสียอันตรายปริมาณ 201,026.72 ตัน 

คิดเปนรอยละ 23.22 และกากของเสียไมอันตรายปริมาณ 664,693.22 ตัน คิดเปนรอยละ 76.78 โดยปริมาณ

และประเภทของกากของเสียท่ีมีมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก วัสดุท่ีไมเหมาะสมสําหรับการบริโภคหรือแปรรูป

ตอไป เศษเหล็กจากการตะไบ การเจียร หรือการกลึง และกากตะกอนจากการทําน้ําใหใส ตามลําดับ ของเสีย

อันตรายจากอุตสาหกรรมสวนใหญยังคงมีปญหาเรื่องการกําจัดเนื่องจากสถานท่ีไมเพียงพอในการรองรับของเสีย

อันตรายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

สําหรับขยะมูลฝอย ปจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีสถานีขนถายขยะมูลฝอยเทศบาลนครรังสิต สถานท่ีกําจัด

ขยะมูลฝอย อบต. สวาย อําเภอธัญบุรี สถานท่ีกําจัดขยะของภาคเอกชนท่ีตําบลคลองหลวง สถานท่ีกําจัดขยะ

ภายใตเทศบาลเมืองปทุมธานี และสถานท่ีกําจัดขยะในพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองคูคต อยางไรก็ตามสถานท่ีกําจัดขยะ

ภายใตเทศบาลเมืองปทุมธานีมีปริมาณขยะมูลฝอยตอวันมากกวาขีดความสามารถในการกําจัดขยะโดยการฝงกลบ

ตอวันทําใหประชาชนรองเรียนจนทําใหศูนยกําจัดขยะไมสามารถเปดดําเนินการได ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในพ้ืนท่ีไดแกไขโดยนําขยะไปกําจัดท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในขณะเดียวกันไดมีการคัดคานจากประชาชนใน

พ้ืนท่ี ตอตานสถานท่ีกําจัดขยะในพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองคูคต ทําใหจังหวัดมีปญหาเรื่องการกําจัดขยะมูลฝอย 

อยางไรก็ตาม ขยะมูลฝอยท่ีติดเชื้อตามสถานพยาบาลสวนใหญจะมีการกําจัดอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดย

ใชเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ ยกเวนสถานพยาบาลขนาดเล็ก เชน คลินิก มีขอจํากัดในการกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

จึงมีการท้ิงขยะมูลฝอยติดเชื้อปะปนไปกับขยะมูลฝอยธรรมดา  

17 ศูนยพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2559) ขอมูลพื้นฐานจังหวัดปทุมธาน ี
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2.1.3 ความสําคัญของสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี

 JICA และ สศช. ไดเลือกบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เปนพ้ืนท่ีโครงการนํารอง Area BCM 

เนื่องจาก สวนอุตสาหกรรมบางกะดีเปน 1 ใน 7 นิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจาก

มหาอุทกภัยป 2554 นอกจากนั้นสวนอุตสาหกรรมบางกะดีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปน 1 ใน 8 จังหวัด ท่ี

ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงเชนกัน โดยจากสถิติความเสียหายทางภาคอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานีไดรับความ

เสียหายเปนอันดับสองรองจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17

18 

 เม่ือพิจารณาตามลักษณะสภาพการใชท่ีดินของจังหวัดปทุมธานี จะเห็นไดวา บริเวณสวนอุตสาหกรรมบาง

กะดี รอบลอมไปดวยพ้ืนท่ีสีสมและสีเหลือง ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงเปนบริเวณท่ีมีชุมชนท่ีอยูอาศัยแออัด และธรรมดา

ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาจากประโยชนการใชท่ีดิน จะเห็นไดชัดวาพ้ืนท่ีบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี

โดยรอบเปนพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งกอสรางตาง ๆ  

 

รูปภาพ 2.4: แผนท่ีสภาพการใชท่ีดินจังหวัดปทุมธานี 

 
ที่มา: สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1 สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, ตุลาคม 2554  

18 วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง (2012). เมื่ออตุสาหกรรมสําลักน้ํา. Trend for Quality. Vol.18 (171). 
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นอกจากนั้นลักษณะพ้ืนท่ีของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ประกอบกับขอมูลการลงทุน ประเภทโรงงาน 

ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบการเฝาระวังและการสั่งการฉุกเฉิน ตลอดจนมาตรการการปองกันและแกไขปญหา

เหตุฉุกเฉินในบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เปนสวนท่ีทําใหบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เปนพ้ืนท่ีท่ี

นาสนใจสําหรับโครงการนํารองการจัดทํา Area BCM โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

2.1.3.1 พ้ืนท่ีตั้ง และการจัดสรรพ้ืนท่ีโครงการ 

 

 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตั้งอยูแนวถนนติวานนท ตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

จัดตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2530 ดวยทุนจดทะเบียน 66 ลานบาท มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,222 ไร และอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล

ปานกลาง +1.10 เมตร สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตั้งอยูหางจากแมน้ําเจาพระยาประมาณ 2 กิโลเมตร 

 สภาพแวดลอมโดยรอบ มีอิทธิพลตอสภาวะเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย ดังนี้ 

 ทิศเหนือ หางจากคลองเชียงราก  200 เมตร 

 ทิศตะวันออก  หางจากคลองสงน้ําของการประปานครหลวง 10 เมตร 

 ทิศตะวันตก หางจากแมน้ําเจาพระยา 2 กิโลเมตร 

 ทิศใต  หางจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 400 เมตร 

รูปภาพ 2.5: แผนท่ีตั้งของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา: สวนอุตสาหกรรมบางกะดี, 2558 
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 การจัดสรรพ้ืนท่ีภายในโครงการ 1,222 ไร แบงออกเปน 3 สวน ไดแก โซนโรงงานอุตสาหกรรมคิดเปน

พ้ืนท่ี 75% ของพ้ืนท่ีภายในโครงการท้ังหมด ตามมาดวยพ้ืนท่ีระบบสาธารณูปโภค 16% และท่ีอยูอาศัยพาณิชย 

9% (รูปภาพ 2.6) 

รูปภาพ 2.6: การจัดสรรพ้ืนท่ีภายในโครงการ 

 

แหลงที่มา:สวนอุตสาหกรรมบางกะดี, 2559 

 

2.1.3.2 จํานวนโรงงาน และขอมูลโรงงานท่ีสําคัญ 

 

 ณ เดือนมิถุนายน ป พ.ศ. 2559 สวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีจํานวนโรงงานท้ังสิ้น 38 โรงงาน โดยมีเงิน

ลงทุนในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีประมาณ 12,000 ลานบาท สัดสวนการผลิตและจําหนายสินคาสงออกคิดเปน 

60% ของการผลิต และจําหนายในประเทศคิดเปน 40% ของการผลิตจากสวนอุตสาหกรรมบางกะดี   

 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีอุตสาหกรรมสําคัญไดแก อุตสาหกรมไฟฟา-อิเล็กทอรนิคส คิดเปน 16% 

ของการจัดสรรพ้ืนท่ีแบงตามกลุมโรงงานในพ้ืนท่ีท้ังหมด รองลงมาคือ กลุมผลิตอุปกรณควบคุมความเย็น 13% 

คลังสินคา-ขนสง 11% และกลุมชิ้นสวนยานยนต กลุมพลาสติก และกลุมอาหาร-เครื่องดื่ม อยางละ 8%  

 อนึ่งเปนท่ีนาสังเกตวา จํานวนโรงงานสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีจํานวนลดลงเม่ือเทียบกับกอนเกิด

เหตุการณอุทกภัยป พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีจํานวนโรงงานท้ังสิ้น 44 โรงงาน 
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รูปภาพ 2.7: การจัดสรรพ้ืนท่ีภายในโครงการ แบงตามกลุมโรงงาน 

ที่มา:สวนอุตสาหกรรมบางกะดี, 2559 

2.1.3.3 สัดสวนผูประกอบการตางชาติ 

 

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีโรงงานจากนักลงทุนสัญชาติญ่ีปุน คิดเปน 60% ของจํานวนโรงงานท้ังหมด 

โรงงานจากนักลงทุนสัญชาติไทย 30% และโรงงานจากนักลงทุนสัญชาติอ่ืน ๆ จํานวน 10% 

 

2.1.3.4 จํานวนแรงงาน 

 

 ปจจุบัน มีการจางงานในสวนอุตสาหกรรมประมาณ 19,000 ราย โดยมีแรงงานตางดาวคิดเปน 5% ของ

จํานวนแรงงานท้ังหมด 
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2.1.3.5 โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

• การคมนาคมขนสง 

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ใชการคมนาคมขนสงทางบกเปนหลัก โดยมีถนนติวานนท เปนถนนหลักท่ีใชใน

การขนสงสินคาเขา-ออก เชื่อมตอถนนภายในของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยถนนหลักในสวนอุตสาหกรรมมี

ความกวาง  32 เมตร R.O.W และถนนยอยมีความกวาง 24 เมตร R.O.W.  

 หากเกิดเหตุฉุกเฉิน โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีเสนทางอพยพ ประกอบดวย 2 ชองทางไดแก 

ถนนดานหนาโครงการบรรจบถนนติวานนท และถนนดานหลังโครงการบรรจบถนนเลียบคลองประปา 

• การประปาเพ่ือการอุตสาหกรรม 

สวนอุตสาหกรรมบางกะดีใชน้ําดิบจากการประปานครหลวง โดยสถานีระบบผลิตน้ําประปาในสวน

อุตสาหกรรมบางกะดี มีอัตราการผลิตน้ําไดถึง 18,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน และผลิตน้ําไดตามมาตรฐาน

น้ําประปา 

• การไฟฟา 

 แหลงกระแสไฟฟาของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีมาจาก การไฟฟาสวนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) ซ่ึงมี

สายสงกําลังไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) เชื่อมตอกับสายสงกําลังไฟฟาของการไฟฟา

สวนภูมิภาคอยุธยา โดยสายสงกําลังไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) มีความยาวประมาณ 

2.8 กิโลเมตร นับจากสถานีบางกะดี จนถึงสถานีวังนอย โดยสายสงกําลังไฟฟาไดผานพ้ืนท่ีของสวนอุตสาหกรรม  
 

รูปภาพ 2.8: สายสงกําลังไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) ผานสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

 
ที่มา: สวนอุตสาหกรรมบางกะดี (2012) แผนการปองกันน้ําทวมป พ.ศ. 2555 
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 นอกจากนั้น สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ไดรวมทุนกับ บริษัท บี กริม จอยนเว็นเจอรโฮลดิ้ง จํากัด กอตั้ง 

บริษัท บีกริม บีไอพี พาวเวอร จํากัด เพ่ือดําเนินการโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมบางกะดี (Bangkadi 

Cogeneration Power Plant) โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง มีอัตรากําลังการผลิตไฟฟาขนาด 120 เมกกะ

วัตต และอัตรากําลังการผลิตน้ําเย็นท่ี 3,400 ตันความเย็น โดยพลังงานความรอนซ่ึงผลิตน้ําเย็นแลวจะสง

หมุนเวียนพลังงานใหกับระบบทําความเย็นของโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ท่ีต้ังอยูภายในสวนอุตสาหกรรมบาง

กะดี โดยน้ําท่ีผานการถายความเย็นไปแลวจะไหลกลับสูระบบ Heat Absorbtion Chiller เพ่ือลดอุณหภูมิและใช

เปนพลังงานไหลเวียนอยางตอเนื่อง 
• กาซธรรมชาติ 

ปจจุบันโรงงานบางสวนในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีการใชพลังงานกาซธรรมชาติในสายการผลิต โดยมี

ระบบสงทอกาซธรรมชาติดําเนินการโดย บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด จัดหาและเชื่อมตอกาซ

ธรรมชาติไปยังโรงงานท่ีตั้งอยูภายในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

• ระบบการจัดการของเสีย 

 โรงบําบัดน้ําเสียของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีประมาณ 25 ไร สามารถรองรับน้ําเสียได

ประมาณ 14,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

 

2.2 สถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ไดรายงานในแผนปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดปทุมธานี วา จังหวัดปทุมธานี มีความเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 

1) ภัยจากการคมนาคมขนสง (อุบัติเหตุจราจรทางถนน) 

2) ภัยจากอัคคีภัย 

3) ภัยจากอุทกภัย 

4) ภัยจากวาตภัย 
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2.2.1 ความเส่ียงสาธารณภัยท่ีเคยเกิดข้ึน 

 
 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี ไดประเมินความเสี่ยงของสาธารณภัย ดังนี้ 

ตาราง 2.3: การประเมินความเสี่ยงสาธารณภัย จังหวัดปทุมธาน ี
ประเภท 
ของภัย 

พ้ืนท่ีและระดับความเสี่ยง ปจจัยท่ีควรใหความสําคัญ ศักยภาพ 
ระดับตํ่า ระดับกลาง ระดับสูง 

คมนาคม 
ขนสง 

  ทุกอําเภอ มีเสนทางหลักหลายเสนผาน
จังหวัด ทําใหใชถนนในการ
สัญจรและขนสงสินคาเปน
จํานวนมาก 

หนวยงานท่ีเก่ียวของและมลูนิธิ 
ใหความรวมมือและสนับสนุนดี
มาก 

อัคคีภัย   ทุกอําเภอ มีชุมชนแออัด และโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี
ความเขมแข็ง สามารถระงับเหตุ
ไดอยางรวดเร็ว 

อุทกภัย  เมืองและ 
สามโคก 

 มีแมนํ้าเจาพระยาไหลผาน
กลางจังหวัด เมื่อฤดูนํ้าหลาก 
ประชาชนแนวนอกคันก้ัน
ปองกันทวมนํ้า ไดรับผลกระทบ 

ไดเสรมิถนนเปนแนวคันปองกัน
นํ้าทวมตลอดแนวแมนํ้า พรอม
ท้ังซอมแซมและพัฒนาประตูนํ้า
และทอระบายนํ้าบรเิวณปาก
คลองทุกแหง 

วาตภัย  ทุกอําเภอ   จังหวัดเปนพ้ืนท่ีราบลุม และ
บานเรือนราษฎรสวนใหญ เปน
บานเกาและพ้ืนท่ีการเกษตร
เปนทุงโลง  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
ความเขมแข็ง สามารถใหความ
ชวยเหลือไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

แหลงที่มา: แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 สํานักงาน ปภ. จงัหวัดปทุมธาน ี

สถิติจาก สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553 – 2557 พบสถานการณ
สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ดังตาราง 2.4 โดย ภัยจากการคมนาคมและขนสง (อุบัติเหตุจราจรทางถนน) เปนภัย
ท่ีเกิดข้ึนบอยท่ีสุด ถึงแมวาอุทกภัยเปนภัยท่ีเกิดนอยท่ีสุดจากความเส่ียงตอการเกิดสาธารณภัย แตเปนภัยท่ีมี
ผลกระทบรุนแรงมากท่ีสุด ซ่ึงจะไดอธิบายในหัวขอถัดไป ท้ังนี้ กลุมปองกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทาง
การเกษตร กรมพัฒนาท่ีดินไดกําหนดพ้ืนท่ีสวนใหญของจังหวัดปทุมธานีเปนพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซากเปนประจําไมเกิน 
3 ครั้งในรอบ 10 ป (รูปภาพ 2.9)
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ตาราง 2.4: สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดปทุมธานี ระหวาง พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557 
ป พ.ศ. ภัยจากการคมนาคมขนสง อัคคีภัย 

จํานวนครั้งท่ี
เกิด 

จํานวนพ้ืนท่ี
ประสบภัย 

ผูเสยีชีวิต 
(คน) 

ผูบาดเจ็บ 
(คน) 

จํานวน
บานเรือน
เสียหาย 
(หลัง) 

จํานวนครั้งท่ี
เกิด 

จํานวนพ้ืนท่ี
ประสบภัย 

ผูเสยีชีวิต 
(คน) 

ผูบาดเจ็บ 
(คน) 

จํานวน
บานเรือน
เสียหาย 
(หลัง) 

2553 624 n/a 204 300 n/a 3 2 0 0 20 

2554 718 n/a 169 366 n/a 4 4 0 0 4 
2555 624 n/a 117 394 n/a 4 3 0 0 107 
2556 998 n/a 172 441 n/a 19 6 0 1 19 
2557 354 n/a 125 264 n/a 12 4 1 1 12 

 

ป พ.ศ. อุทกภัย วาตภัย 
จํานวนครั้งท่ี

เกิด 
จํานวนพ้ืนท่ี
ประสบภัย 

ผูเสยีชีวิต 
(คน) 

ผูบาดเจ็บ 
(คน) 

จํานวน
บานเรือน
เสียหาย 
(หลัง) 

จํานวนครั้งท่ี
เกิด 

จํานวนพ้ืนท่ี
ประสบภัย 

ผูเสยีชีวิต 
(คน) 

ผูบาดเจ็บ 
(คน) 

จํานวน
บานเรือน
เสียหาย 
(หลัง) 

2553 1 7 0 0 n/a 2 n/a n/a n/a 47 
2554 1 7 114 0 78,624 4 n/a n/a n/a 156 
2555 0 0 0 0 n/a 14 n/a n/a n/a 874 
2556 1 3 1 0 n/a 8 n/a n/a n/a 1 
2557 0 0 0 0 n/a 4 n/a n/a n/a 326 

แหลงที่มา: ขอมูลตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภยั จังหวัดปทุมธานี สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธาน ี
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รูปภาพ 2.9: แผนท่ีน้ําทวมซํ้าซากจังหวัดปทุมธานี (จัดทําป พ.ศ. 2555) 

 

ที่มา: กลุมปองกันภัยธรรมชาติและความเส่ียงจากการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน, 2555 
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2.2.2 ประสบการณ และผลกระทบจากอุทกภัย ป พ.ศ. 2554 

 

 อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและพายุโซนรอนไหหมา พายุโซนรอนนกเตน พายุโซนรอนไหถาง 

พายุโซนรอนเนสาด และพายุโซนรอนนาลแก ท่ีพาดผานประเทศไทยตั้งแตชวงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือน

ตุลาคม สงผลใหมีปริมาณน้ําหลากในหลายพ้ืนท่ีตอนลางของภาคเหนือ โดยปริมาณน้ํามีมากกวาศักยภาพของการ

ระบายน้ําสงผลใหเกิดน้ําทวมขังสะสมในหลายพ้ืนท่ี และสงผลทําใหปริมาณน้ําในแมน้ําเจาพระยาเพ่ิมสูงข้ึนมาก 

โดยเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2554 ปริมาณน้ําไดเออลนตลิ่งกัดเซาะคันก้ันน้ํา และทํานบดินขาดหลายแหงท้ังสองฝง

ของแมน้ําเจาพระยา สงผลใหเกิดน้ําทวมเปนบริเวณกวางในภาคกลาง ในเขตจังหวัดชัยนาท สิงหบุรี อางทอง 

สุพรรณบุร ีพระนครศรอียุธยา นครปฐม ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี 

 จังหวัดปทุมธานีไดเกิดสถานการณอุทกภัยตั้งแตวันท่ี 5 กันยายน 2544 จาก 2 สาเหตุ ไดแก (1) ปริมาณ

น้ําท่ีระบายมาจากภาคเหนือลงสูแมน้ําเจาพระยามีมวลน้ําเปนจํานวนมากทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน และ (2) น้ําลน

ตลิ่งในพ้ืนท่ีริ่มฝงแมน้ําเจาพระยาและอีกหลายอําเภอ โดยระดับในแมน้ําเจาพระยาท่ีสถานีวัดน้ําวัดสําแล C45 มี

ระดับน้ําสูงสุด ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2554 อยูท่ี +5.730 เมตร ระดับน้ําทะเลปานกลง (ม.รทก.)  

 

2.2.2.1 พ้ืนท่ีประสบภัยในจังหวัดปทุมธานี 

 

 ในป พ.ศ. 2554 มีการเกิดอุทกภัยจํานวน 1 ครั้ง ท้ังนี้จากสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในจังหวัด

ปทุมธานีนั้น ผลกระทบของอุทกภัยป พ.ศ. 2554 ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี ไดประกาศพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติใน

พ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ตั้งแตเดือน กันยายน 2554 ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ัง 7 อําเภอของจังหวัดปทุมธานี  

 
รูปภาพ 2.10: แสดงพ้ืนท่ีน้ําทวมตามระยะเวลาตั้งแต สิงหาคม 2554 ถึง พฤศจิกายน 2554 

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

 
 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ, แผนที่น้ําทวมและตารางสถิติ จังหวัดปทุมธาน ีจากhttp://service.nso.go.th/nso/nsopublish/flood/pathum.pdf 

 
 โดยความเสียหายจากผลกระทบจากมหาอุทกภัย ป พ.ศ. 2554 ไดสรางความเสียหายแกดานสังคม 

ชุมชนและสิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ รวมท้ังความเสียหายดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

 

2.2.2.2 ความเสียหายดานสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม 

 

 จากเหตุการณมหาอุทกภัยป พ.ศ. 2554 จังหวัดปทุมธานี มีรายงานผูเสียชีวิตจํานวน 114 ราย และมี

ผลกระทบตอประชาชนครอบคลุมท้ังหมด 7 อําเภอ ดังตารางนี้ 
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ตาราง 2.5: ความเสียหายของจังหวัดปทุมธานี จากอุทกภัย ป พ.ศ. 2554 
 จํานวนอําเภอ จํานวนหมูบาน จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร 

ท้ังจังหวัด* 7 60 529 1,326,509 

นํ้าทวม ณ 23 พ .ย . 54 7 60 522 749,349 

% ความเสียหาย 100% 100% 98.7% 56.5% 

*จาก สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 

**จากศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ, แผนที่น้ําทวมและตารางสถิติ จังหวัดปทุมธาน ีจาก
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/flood/pathum.pdf 

 
 จากขอมูลตาราง 2.5 จังหวัดปทุมธานีมีประชาชนไดรับความเดือดรอนจากอุทกภัย 522 ครัวเรือน 

749,349 คน โดยจํานวนครัวเรือนและประชากรท่ีเดือดรอนคิดเปนรอยละ 98.7 และ 56.5 ตามลําดับ จากการ

สํารวจผลกระทบน้ําทวมใหญตอประชาชนไทยในป พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย พบวา 18

19 

ประชาชนรอยละ 48.3 เตรียมสินคาจําเปนมากข้ึน เชน น้ําดื่ม บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป อาหารแหง เปนตน นอกจากนี้

ปญหาน้ําทวมสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตมากข้ึนกับประชาชนทุกภาคสวน ท้ังความเครียด การออมลดลง การ

ถูกเลิกจางงานแบบชั่วคราวและถาวร การหาซ้ือสินคาขาดแคลน รวมถึงการติดตอสื่อสารและการเดินทางท่ียาก

ข้ึน โดยประชาชนมีความไมพอใจการทํางานของภาครัฐดานการใหขอมูลขาวสารมากท่ีสุด รองลงมาคือ การ

ประกาศเตือนภัย และการจายเงินชดเชยตามลําดับ  

 นอกจากนั้น รูปภาพ 2.12 แสดงถึง แผนท่ีประชากรและสถานท่ีประกอบการท่ีไดรับผลกระทบจากมหา

อุทกภัยป พ.ศ. 2554 จากรูปภาพมี 4 อําเภอท่ีไดรับผลกระทบคอนขางมาก ไดแก อําเภอคลองหลวง อําเภอเมือง 

อําเภอธัญบุรี และอําเภอลําลูกกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 สาธิต วงศอนันตนนท (2554) มหาอุทกภัยกับผลกระทบตอเศรษฐกิจhttp://library.senate.go.th/document/Ext3130/3130432_0003.PDF 
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รูปภาพ 2.12: แผนท่ีประชากรและสถานประกอบการท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยป พ.ศ. 2554  

 
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ, แผนที่น้ําทวมและตารางสถิติ จังหวัดปทุมธาน ีจาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/flood/pathum.pdf 

 
 ดานสิ่งแวดลอม น้ําทวมใหญไดกอใหเกิดปญหาดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเนื่องจากน้ําไดเขาทวม

สถานท่ีขนถายและกําจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานีท้ังในเขตเทศบาลนครรังสิต อําเภอเมือง อําเภอธัญบุรี 

และอําเภอคูคต โดยมีน้ําทวมสูงประมาณ 30 เซนติเมตรโดยรอบ จนทําใหไดรับความเสียหาย และสถานท่ีกําจัด

ขยะบางท่ีตองหยุดใหบริการชั่วคราวเปนเวลากวา 2 เดือน  

 นอกจากนี้คุณภาพในแหลงน้ําสุมตรวจสอบโดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ณ เดือนพฤศจิกายน 2554 คุณภาพตามแหลงน้ําของจังหวัดปทุมธานี เชน คลองรังสิต และคลองเชียง

ราก เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากจากการไดรับผลกระทบจากน้ําทวมใหญ 19

20 และจากการตรวจสอบการปนเปอน

มลพิษจากสารเคมีและคุณภาพในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดีชวงเดือนตุลาคม

20 ศูนยปฏิบัติการบรรเทาปญหามลพิษ http://www.pcd.go.th/info_serv/pol_flood54.html#s1 
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ถึงพฤศจิกายน พบวาถึงแมคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม แตไมพบสารปนเปอนโดยเฉพาะโลหะหนักเกินคามาตรฐาน

ตามท่ีกรมควบคุมมลพิษไดกําหนดเอาไว 

 

2.2.2.3 ความเสียหายดานเศรษฐกิจ 

 

 จังหวัดปทุมธานีเปน 1 ใน 8 จังหวัดท่ีประสบปญหาอุทกภัยอยางรุนแรง  โดยจังหวัดปทุมธานีมี นิคม/

สวนอุตสาหกรรม 2 แหงจากท้ังหมด 7 แหงในประเทศท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากอุทกภัยป พ.ศ. 2554 ไดแก 

นิคมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซ่ึงมีมูลคาความเสียหายจากผลกระทบโดยตรงท้ังสิ้น 86,511 ลาน

บาท และ 6,696 ลานบาทตามลําดับ โดยเม่ือนําความเสียหายจาก 2 เขตอุตสาหกรรมรวมกัน พบวา มีมูลคาความ

เสียหายคิดเปนรอยละ 39.3 ของความเสียหายในนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรมท้ังหมด (ตาราง 2.6) นอกจากนั้น

จํานวนโรงงานนอกนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรมท้ังขนาดใหญและเล็กในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี มีมูลคาความ

เสียหายประมาณ 62,925 ลานบาท  ซ่ึงเปนอันดับสองรองลงมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ตาราง 2.6: ความเสียหายโดยตรงท่ีไดรับจากอุทกภัยปพ.ศ. 2554 ในนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรม* 

นิคม/เขต/สวน

อุตสาหกรรม 

มูลคาท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ 

มูลคาเคร่ืองจักรท่ี

เสียหาย 

มูลคาวัตถุดิบคงเหลือ

และสนิคาคงเหลือท่ี

เสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 

สหรตันนคร 9,106 5,099 2,973 8,072 

โรจนะ 86,986 48,712 25,913 74,625 

ไฮเทค 33,294 18,645 13,434 32,079 

บางปะอิน 30,215 16,920 10,612 27,532 

แฟคตอรี่แลนด 2,160 1,210 686 1,896 

นวนคร 92,614 51,864 34,647 86,511 

บางกะด ี 6,525 3,654 3,042 6,696 

รวม 220,900 146,104 91,306 237,410 

*หนวย: ลานบาท 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จาก วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง (2012). เมื่ออุตสาหกรรมสําลักน้ํา. Trend for Quality. Vol.18 (171). 

 

 สําหรับมูลคาความเสียหายของโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรมท้ังขนาดใหญและขนาดเล็กในจังหวัด

ปทุมธานคิีดเปนจํานวน 62,925 ลานบาทโดยประมาณ สามารถแยกเปนมูลคาเครื่องจักรท่ีเสียหายประมาณ 

35,187 ลานบาท และมูลคาวัตถุดิบและสินคาคงเหลือท่ีเสียหายประมาณ 27,738 ลานบาท20

21 

21 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จาก วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง (2012). เมื่ออุตสาหกรรมสําลักน้ํา. Trend for Quality. Vol.18(171). 
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2.2.2.4 ความเสียหายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

 เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญของจังหวัดปทุมธานีถูกน้ําทวมขังสูงนับเดือน ดังนั้น ถนนและเสนทางตาง ๆ 

เกือบจะทุกสาย จึงมีลักษณะเปนหลุมบอทรุดตัว และบางแหงถูกตัดขาดจากการกัดเซาะของน้ํา คันก้ันน้ํา ประตู

ระบายน้ํา ไดรับความเสียหายเนื่องจากแรงความดันของมวลน้ํา คุณภาพน้ําดิบท่ีใชในการผลิตน้ําประปามีคุณภาพ

ดอยลงเนื่องจากคันก้ันคลองประปาชํารุด สายไฟฟาและอุปกรณท่ีจําเปนตอสถานีและเสาจายไฟฟาชํารุดทําใหมี

ปญหาเรื่องการใชงานและความไมปลอดภัยตามมา ท้ังนี้หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไมวาจะเปนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เชน องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี หนวยงานเทศบาลในจังหวัด การประปาสวนภูมิภาค การ

ประปานครหลวง การไฟฟาฝายผลิต และการไฟฟาสวนภูมิภาค กรมชลประทาน และกรมทางหลวงชนบท ไดเขา 

มาฟนฟูและปรับปรุงโครงสรางตาง ๆ ภายหลังน้ําลด เชน การยกอุปกรณและแผงควบคุมวงจรไฟฟาข้ึนท่ีสูง หรือ

ทํากําแพงรอบก้ันเพ่ือไมใหน้ําทวมถึง การซอมแซมถนน และการปรับปรุงประสิทธิภาพของสถานีสูบน้ําและประตู

ระบายน้ํา  

 

2.2.2.5 การบริหารจัดการอุทกภัยป พ.ศ. 2554 

 

 ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553-2557 บทวาดวยการบริหาร

จัดการน้ําและอุทกภัยมีแนวทางการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแบงเปน 

• กระบวนการแจงเตือนภัย 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี มีหนาท่ีในการแจงเตือนภัยโดยแจงเตือนไป

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยใหเฝาระวังและ

เตรียมพรอมรับสถานการณจนถึงอพยพประชาชนไปสูท่ีปลอดภัย โดยใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัดปทุมธานี/ อําเภอ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล มีกระบวนการแจงเตือนภัยประกอบไปดวย 

(1) การติดตามสถานการณ เพ่ือเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สถานการณฝน ติดตามระดับน้ําใน

เข่ือน คลอง แมน้ํา และระดับน้ําทะเลรวมไปถึงการระบายน้ํา (2) การแจงเตือนภัยลวงหนาใหหนวยงานเฝาระวัง

วิเคราะหขอมูลและใหขอมูลแกประชาชนและหนวยปฏิบัติเม่ือคาดวาจะมีผลกระทบ และใหหนวยปฏิบัติแจงเตือน

ภัยลวงหนาคูขนาน (3) การแจงเตือน ตอหนวยปฏิบัติและประชาชนผานสื่อและเครื่องมือตาง ๆ และประสานภาคี

เครือขายเตรียมทรัพยากร จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว และการแจงยกเลิกการแจงเตือนภัย และ (4) การอพยพและ

การปฏิบัติการ  

• การเผชิญเหตุและบัญชาการ (Single Command) ภายใตพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย พ.ศ. 2550 ในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี โดยไดแบงเปน กรณีเกิดสาธาณภัยระดับ 1 (ขนาดเล็ก) ระดับ 2 
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(ขนาดกลาง) ระดับ 3 (ขนาดใหญ) และระดับ 4 (ขนาดรายแรงอยางยิ่ง) โดยอุทกภัยป พ.ศ. 2554 อยูในกรณีการ

เกิดอุทกภัยความรุนแรงระดับ 4 ซ่ึงเกิดผลกระทบรายแรงยิ่ง ระดับวิกฤตการณ ผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน 

ความเปนอยูและขวัญกําลังใจของประชาชนจํานวนมาก ผูอํานวยการกลาง (อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย) หรือผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) ไม

สามารถควบคุมสถานการณ/ แกไขปญหา/ ระงับภัยได ซ่ึงนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย

ในฐานะผูบัญชาการเหตุการณเขาควบคุมสถานการณ มีอํานาจสั่งการและบัญชาการใหดําเนินการอยางใดอยาง

หนึ่งเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงใหความชวยเหลือแกประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการตอบโตท่ีเกิดจากอุทกภัย มีดังนี้  

(1) การอํานวยการและประสานการปฏิบัติดานวิเคราะหติดตามสถานการณ แจงเตือนภัย จัดสรรและ

ติดตามทรัพยากร ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมาย สื่อสาร รับเรื่องรองเรียน บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติ

การแพทยและสาธารณสุข รักษาความปลอดภัย ปองกันเสนทางคมนาคม บรรเทาภัยดานการเกษตร 

บรรเทาภัยดานอุตสาหกรรมและแรงงาน จัดการศูนยพักพิง สนับสนุนการขนสง สนับสนุนการสื่อสาร 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ รับบริจาค ประสานการปฏิบัติกับองคกรตาง ๆ รวมท้ังภาคเอกชน 

มิสเตอรเตือนภัย (ติดตามและสรุปสถานการณอุทกภัย และชวยเหลือผูประสบภัย)  

(2) การประกาศพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงตองมีรายละเอียดประเภทภัย พ้ืนท่ีเกิดภัย วัน เดือน

ป ท่ีเกิดและสิ้นสุดภัย เวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการใหความชวยเหลือผูประสบภัย 

(3) กระบวนการแจงเตือนประชาชนและการประชาสัมพันธ  

(4) การปฏิบัติการปองกันแกไขและชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

(5) การแจกจายเครื่องอุปโภคบริโภคแกผูประสบภัย 

(6) การจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(7) กระบวนการประเมินความเสียหายและตองการทรัพยากร 

(8) กระบวนการในการรับบริจาคและแจกจายสิ่งของบริจาค 

(9) การจัดการหลังเกิดภัย ดานการใหความชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย การฟนฟูผูประสบภัย สัตว

เลี้ยง และสัตวปา การบูรณะสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีเสียหาย 

  

เนื่องจากอุทภกัยป พ.ศ. 2554 สงผลกระทบอยางรุนแรงและกวางขวาง หลายองคกรในระดับประเทศจึงกําหนด

มาตรการตาง ๆ เพ่ือเขาชวยเหลือ บรรเทา และฟนฟู สิ่งตาง ๆ ท่ีไดรับผลกระทบใหพลิกฟนกลับมาดําเนินการได

อยางปกติเร็วท่ีสุด ตาราง 2.7 แสดงถึงมาตรการบรรเทาและฟนฟูผูประสบภัยโดยสรุป 
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ตาราง 2.7: มาตรการบรรเทาและฟนฟูผูประสบอุทกภัยป พ.ศ. 2554 
มาตรการ รายละเอียด 

ดานการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ไดขอความรวมมือสถาบันการเงินตาง ๆ ใหความชวยเหลือ

ลูกหนี้ตามความเหมาะสม ทั้งการพักชําระหนี้และดอกเบี้ย รวมถึงการใหวงเงินเพิ่มเพื่อ

ฟนฟูหลังน้ําลด ซึ่งธนาคารพารณิชยตาง ๆ ไดใหความชวยเหลือทั้งบุคคลธรรมดา และนิติ

บุคคล แตกตางกันออกไป 

ดานภาษีและประกันภัย กรมสรรพากร มีการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินชดเชยและยกเวนเทากับจํานวนความ

เสียหายที่ผูประสบอุทกภัยไดรับและลงทะเบียนไวกับหนวยราชการ และขยายระยะเวลา

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีตาง ๆ สําหรับผูประสบอุทกภัย 

 

กรมศุลกากร  ตั้งศูนยบริการตอบขอซักถาม และคําแนะนําแกผูประสบภัยตลอด 24 

ชั่วโมง และมีมาตรการพิเศษเพื่อชวยเหลือผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เขตปลอด

อากร และคลังสินคาทัณฑบน รวมทั้งยกเวนภาษีอากรสําหรับของนําเขาเพื่อชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จัดตั้งศูนยเพื่อ

รับแจงเหตุ และใหคําแนะนํา การเรียกรองคาสินไหมทดแทน รวมทั้งยกเวนภาษีเงินไดจาก

คาสินไหมทดแทนที่ไดรับจากประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายจากภัยน้ําทวม 

 

ดานสงัคมและประชาชน กรมการปกครอง ขอความรวมมือโรงรับจํานําของภาครัฐและเอกชนปรับลดอัตราดอกเบี้ย

รับจํานํา และผอนผันระยะเวลาการใชหนี้เปนเวลา 6 เดือน  

 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครัวเรือนละ 

5,000 บาท กรณีบานพักอาศัยถูกน้ําทวมขังติดตอกันไมนอยกวา 7 วัน 

 

กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการพิเศษดานการดูแลผูปวย (เชน การจัดสงยา) และสงตอ

ผูปวยของโรงพยาบาลที่ไดรับผลกระทบ การเยียวยาจิตใจผูประสบภัยโดยสายดวนกรม

สุขภาพจิต และหนวยแพทยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชนตามพื้นที่น้ําทวมและศูนยพักพิง

ตาง ๆ ทั้งหมด 200 ทีม รวมทั้งใหคําแนะนําดานสุขอนามัย 

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ใหบริการศูนยพัฒนาฝมือและ

คุณภาพชีวิตตามจังหวัดตาง ๆ เปนศูนยพักพิงผูประสบภัยชั่วคราว และเสริมสรางกําลังใจ

ผูประสบภัยโดยใหคําปรึกษา ฝกอาชีพ และกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ  
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มาตรการ รายละเอียด 

 

กรมควบคุมมลพิษ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการบรรเทาปญหามลพิษในพื้นที่ประสบอุทกภัย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ํา สํารวจ และสนับสนุนการแกไขปญหา

น้ําเนาเสียและการกําจัดขยะมูลฝอย 

 

การฟนฟูอุตสาหกรรม และ

อํานวยความสะดวกแก

ผูประกอบการและแรงงาน 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปดศูนยใหคําปรึกษาและคลินิก 

SME Ambulance ซึ่งเปนหนวยเคลื่อนที่เร็ว ใหความชวยเหลือผูประสบภัยหลังน้ําลดทันที 

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ยกเวนคาธรรมเนียมรายปแกสถานประกอบการ และไมเก็บ

คาธรรมเนียมการตอใบอนุญาตเปนเวลา 5 ป 

 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน อํานวยความสะดวกผูประกอบการที่ไดรับการ

สงเสริมการลงทุนยายเคร่ืองจักรและวัตถุดิบออกนอกสถานประกอบการ และอํานวยความ

สะดวกใหผูชํานาญการจากตางประเทศเขามาชวยเหลือกิจการเปนการเรงดวนได รวมถึง

การประสานงานกับดานตรวจคนเขาเมืองเก่ียวกับการตรวจสอบใบอนุญาตทํางาน 

 

สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย ชวยเหลือดานพืชไร (ออย) ไรละ 3,150 

บาท แกผูประสบภัยที่ไดแจงความเสียหายภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งการใหความ

ชวยเหลือดําเนินการตรวจสภาพออยหลังน้ําลด 

 

กรมการขาว เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนการปลูกขาวและมีพื้นที่ปลูกขาวไดรับความเสียหาย

มากกวารอยละ 50 ของพื้นที่ ไดรับความชวยเหลือไมเกินรายละ 10 ไร ไรละ 239.6 บาท 

และสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวดีกวา 72,000 ตันเพื่อใหชาวนาเรงปลูกขาวกูวิกฤตอาหารหลัง

น้ําลด 

 

กรมการคาภายใน จัดใหมีการนําสินคาอุปโภคบริโภคไปจําหนายโดยใชรถและเรือธงฟา

เคลื่อนที่ แกพื้นที่ประสบภัยน้ําทวม 

 

กรมสงเสริมการสงออก จัดตั้งศูนยประสานงานชวยเหลือผูประสบภัย เพื่อใหคําปรึกษา 

การเยียวยา และฟนฟู  

 

สํานักงานประกันสังคม ใหสิทธิบุคคลผูประกันตนกูเงินซอมแซมบานพักอาศัย และให
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มาตรการ รายละเอียด 

ความชวยเหลือสถานประกอบการในการใหกูวงเงินสูงสุดไมเกิน 1 ลานบาท 

 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โครงการเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อชวยเหลือนายจางและ

ลูกจางที่ประสบภัย เปนศูนยกลางประสานงานระหวางแรงงานและนายจาง 

 

หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย ใหบริการออกหนังสือยืนยันเปน

ผูประสบภัย เพื่อใชเปนหลักฐานแสดงตอคูคาและหนวยงานที่เก่ียวของ รับรองเอกสารเพื่อ

การสงออก บริการออกหนังสือรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร และจัดตั้งศูนยประสานงาน

เพื่อประสานเครือขายใหคําปรึกษาและรวบรวมประเด็นขอเสนอแกภาครัฐ ภาคเอกชน 

และหนวยงานที่เก่ียวของตอไป 

 

2.2.2.6 การบริหารจัดการอุทกภัยป พ.ศ. 2554 ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

 

สวนอุตสาหกรรมมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือการบริหารและจัดการน้ํา  โดยไดเชิญบุคลากรภายใน

องคกร และโรงงานตาง ๆ ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี รวมท้ังหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เขารวมเปน

คณะกรรมการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความพรอมดานการติดตามขอมูลขาวสาร การติดตอประสานงาน 

การแจงเตือนภัย การปองและบรรเทาเพ่ือการบริหารจัดการน้ํา ปกปองทรัพยสินและลดความเสียหายท่ีโรงงานใน

เขตพ้ืนท่ีอาจไดรับผลกระทบ และเพ่ือสรางความม่ันใจแกนักลงทุนในพ้ืนท่ี  
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รูปภาพ 2.13: โครงสรางคณะกรรมการ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เพ่ือการบริหารและจัดการน้ํา 

ที่มา: แผนปฏบิัติการปองกันน้ําทวมประจําป พ.ศ. 2559 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
 

นอกจากนั้น เม่ือมีการเกิดอุทกภัย ป พ.ศ. 2554 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีการจัดตั้งทีม Flood 

Fighting เพ่ือเผชิญเหตุและแกไขปญหาน้ําทวม โดยมี  

• กรรมการผูจัดการของบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด เปนผูบัญชาการควบคุมสถานการณ

ฉุกเฉิน มีอํานาจในการตัดสินใจและสั่งการ 

• ผูจัดการอาวุโสของบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด เปนรองบัญชาการควบคุมสถานการณ

ฉุกเฉิน มีหนาท่ีชวยเหลือผูบัญชาการควบคุมสถานการณฉุกเฉิน และประสานงานตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

• ผูชวยผูจัดการฝายปฏิบัติการ ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด เปนผูควบคุมสถานการณ

ฉุกเฉิน มีหนาท่ีเปนผูสั่งการสวนหนา เพ่ือปฏิบัติการในสถานการณฉุกเฉิน 

• โดยการดําเนินการตาง ๆ จะแบงออกเปน 4 ฝายหลัก ไดแก ฝายขอมูลขาวสารและประสานงาน 

ฝายปฏิบัติการ ฝายรักษาความปลอดภัยและจราจร และฝายชวยเหลือสนับสนุน 

ซ่ึงสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ไดแจงขอมูลติดตามสถานการณน้ําทุกวัน รวมท้ังแจงเตือนโรงงานในสวน

อุตสาหกรรมโยกยายเครื่องจักร สารเคมีอันตราย ใหพนจากระดับน้ําท่ีคาดการณ เตรียมถุงทราย และมีการ
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ประชุมผูบริหารระดับสูงเพ่ือเตรียมพรอมรับกับสถานการณ รวมท้ังแจงเตือนโรงงานหยุดการผลิตหากระดับความ

รุนแรงของอุทกภัยอยูในระดับวิกฤต นอกจากสวนอุตสาหกรรมบางกะดีจะเตรียมพรอมรับมือน้ําทวมในพ้ืนท่ีของ

ตนเองแลว สวนอุตสาหกรรมฯ ยังไดชวยเหลือชุมชนรอบขางและหนวยงานภาครัฐในการจัดเตรียมและก้ัน

กระสอบทรายตามบริเวณประตูน้ําท่ีสําคัญตาง ๆ เชน ประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําคลองยายยุย เปนตน 

นอกจากนั้นยังใหความรวมมือกับกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพน้ําในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีกอนสูบน้ํา

ออกนอกสวนอุตสาหกรรม เพ่ือปองกันการปนเปอนของสารเคมีในน้ําเกินคามาตรฐานท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนด 

 

2.2.2.7 ปญหาจากการบริหารจัดการอุทกภัยป พ.ศ. 2554  

 

 ความทาทายตอการบริหารจัดการอุทกภัย ป พ.ศ. 2554 ท่ีผานมาในจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงผูมีสวนไดสวน

เสียในพ้ืนท่ีไมวาจะเปนภาคชุมชน ภาคเอกชนและอตุสาหกรรม และองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความกังวล คือ 

การสงตอขอมูลเตือนภัยลวงหนาจากสวนราชการท่ีเก่ียวของเปนไปไดคอนขางชา และขาดการประสานขอมูล

ระหวางหนวยงานภาครัฐ ทําใหการบริหารจัดการอุทกภัยเปนไปดวยความลาชาเกินกวาท่ีจะรับมือและตอบสนอง

กับเหตุการณอุทกภัยไดทันทวงที อยางไรก็ตาม จากงานศึกษาของ ไททัศน มาลา และคณะ (2557) เรื่อง 

“บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดปทุมธานี” พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน เทศบาล

ตําบลบางกะดี ซ่ึงเปนหนึ่งในกลุมตัวอยางการศึกษา เปนหนวยงานหลักในการจัดการอุทกภัยในพ้ืนท่ีซ่ึงนอกจาก

จะมีความชอบธรรมในดานกฎหมายแลว เทศบาลตําบลบางกะดียังสามารถปฏิบัติภารกิจไดดีแมวาจะมีขอจํากัด

ดานทรัพยากรในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรเปนหนวยงานหลักใน

การจัดการปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีเพ่ือใหสอดคลองกับสังคมและการดํารงชีวิตในพ้ืนท่ีนั้น ท้ังนี้การประสานงาน

เรื่องขอมูลอุทกภัยระหวางหนวยงานเปนเรื่องสําคัญและจําเปนตองมีแผนมารองรับอยางเรงดวน 

 

2.2.2.8 ผลกระทบหลังจากการเกิดเหตุอุทกภัยป 2554 

 

 ความเปนอยูของประชาชนในชวงน้ําทวมเดือนตุลาคม เปนไปดวยความยากลําบากตองสัญจรดวยเรือและ

บางสวนตองอพยพออกจากท่ีพักเพราะน้ําทวมสูง ถนนเสนทางหลักถูกตัดขาดเกือบท้ังหมด ความชวยเหลือจาก

ภาครัฐจึงเปนไปดวยความยากลําบาก ประชาชนตองพ่ึงพาตนเอง หลังจากน้ําทวมประชาชนก็ประสบปญหาเรื่อง

การบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเนาเหม็นในพ้ืนท่ี ทําใหประชาชนเกิดภาวะเครียดจากผลกระทบท่ีไดรับ 

 ภาคแรงงานในจังหวัดปทุมธานีไดรับผลกระทบหลังเหตุการณน้ําทวมใหญเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ป 

2554 เปนจํานวนมาก โดยสวนใหญปญหาเกิดจากนายจางประกาศเลิกจางเพราะหยุดกิจการ หรือยายสถานท่ี

ทํางานไปอยูในจังหวัดอ่ืนลูกจางไมสามารถติดตอนายจางได ไมมีความชัดเจนเรื่องการจางงาน ขอมูลจาก

สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ธันวาคม พ.ศ. 2554 พบวาจังหวัดปทุมธานีมีแรงงานไดรับ
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ผลกระทบกวา 4 แสนคน สถานประกอบการกวา 1 หม่ืนแหง และกลับเขาทํางานแลวกวา 3 แสนคน ถูกเลิกจาง 

6,407 คน ในสถานประกอบการ 14 แหง 

 นอกจากนั้น ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP) ซ่ึงเปนตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของจังหวัด ในปพ.ศ. 2554 

ไดปรับตัวลดลงจากป พ.ศ. 2553 รอยละ 14.1  และ GPP ของป พ.ศ. 2555 ไดปรับตัวลดลงจาก ป พ.ศ. 2554 

รอยละ 1  ตามลําดับ  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงผลกระทบท่ีไดรับจากอุทกภัยดังกลาว โดยเฉพาะภาคนอกเกษตร ดาน

อุตสาหกรรมมีมูลคาในป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 จํานวน 191,798 ลานบาท และ 179,257 ลานบาท ซ่ึงมี

มูลคาลดลงจากในป พ.ศ. 2553 รอยละ 14.5  และรอยละ 20.1  ตามลําดับ ซ่ึงโรงงานสวนใหญในจังหวัด

ปทุมธานีเปนรากฐานการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต อุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และอาหาร

และเครื่องดื่ม สงผลกระทบตอหวงโซอุปทานการผลิตท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2555 พบวา โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี บางแหงยังไมสามารถ

กลับมาดําเนินการเปนไปตามปกติได และมี 8 แหงท่ีตองเลิกกิจการในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และ 3 แหงใน

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตามลําดับ (ดังตารางท่ี 2.8) 

 

ตาราง 2.8: สถานะโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ณ มิถุนายน 2555 
เขต

อุตสาหกรรม 

จํานวน

โรงงาน 

การฟนฟูเพ่ือกลับมาดําเนินธุรกจิ จํานวนบริษัทท่ียังไม

สามารถฟนฟูกิจการหลัง

น้ําทวม 

ธุรกิจท่ีตองเลิกกจิการ 

การฟนฟู

เรียบรอย

ท้ังหมด 

การฟนฟู

บางสวน 

% การ

ฟนฟู 

จํานวน % จํานวน % 

นวนคร 227 55 107 71 57 25 8 4 

บางกะด ี 36 7 17 67 9 25 3 8 

ที่มา: Sukegawa S.  Nikkeikigyo (2012). Levee construction in SahaRattananakorn Industrial Estate, in Tsusho Koho. Bangkok 
Thailand: JETRO; 2012 
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บทท่ี 3 นโยบายและแผนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการอุทกภัย 
 

3.1 แผนระดับชาต ิ

 

เครื่องมือหลักในการจัดการสาธารณภัยของไทย มี 2 ประเภทไดแก (1) พระราชบัญญัติปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2550 และ (2) แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 

โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้ 

 

3.1.1 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2550 

 

รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการภัยพิบัติดังนั้นจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ข้ึนเพ่ือใชเปนกฎหมายหลักในการจัดการภัยพิบัติของประเทศในปจจุบัน โดย

พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และแตงตั้งใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย (ปภ.) เปนหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการภัยพิบัติในประเทศ 

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ไดกําหนดกรอบการบริหารและแจกแจงการ

จัดการสาธารณภัยไวอยางชัดเจน ประกอบดวยประเภทของภัย แนวนโยบาย และข้ันตอนการปฏิบัติงาน รวมถึง

แนวทางการประสานงานจากระดับชาติถึงระดับชุมชน ดังรายละเอียดในรูปท่ี 3.1 ระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ

ในประเทศไทยมีการทํางานจากบนลงลาง ระดับสูงสุดหรือระดับนโยบายคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับการแตงตั้งจากนายกรัฐมนตรีเปน

ประธาน คณะกรรมการ 22 คนมาจากกระทรวงท่ีเก่ียวของและหนวยงานรัฐ โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยเปนเลขานุการ กปภ.ช. ระดับยุทธศาสตร มี ปภ. ทําหนาท่ีนําเสนอและดําเนินการตามนโยบาย ระดับ

ท่ี  3 ระดับยุทธวิธี /กลวิธี  คือ 76 จังหวัดโดยการนํ าของผู ว าราชการจั งหวัด ท่ี ได รับการแต งตั้ งจาก

กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงถือเปนผูปฏิบัติงานหลักในระบบจัดการภัยพิบัติ สุดทายคือ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงจะ

ดําเนินงานในพ้ืนท่ีจริงก็คือจังหวัดตางๆ และหนวยงานราชการในทองถ่ินองคกรภาคประชาสังคมและหนวยงาน

ภาคเอกชนไดเขาไปมีสวนรวมในระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยการประสานความรวมมือกับผูวาราชการ

จังหวัด และกรุงเทพมหานครเพ่ือชวยเหลือดานการตอบโตพิบัติภัย พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดนําองคประกอบเชิง

ยุทธศาสตรตามแผนงาน AADMER ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมาดําเนินการภายใตแผนปฏิบัติการ

แหงชาติดานการลดความเสี่ยงภัยจากพิบัติและการเสริมสรางกรอบกลไกการดําเนินงานและกฎหมาย 
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รูปภาพ 3.1: ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย (ปภ. 2552) 

 
ที่มา: การประเมินแผน นโยบาย และการดําเนินงานจัดการภยัพิบัติในประเทศไทย (2556). ADPC 

 

3.1.2 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 

 

 คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  อนุมัติแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

พ.ศ. 2558 เพ่ือใชเปนแผนหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยของชาติ และมีมติใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการดังนี้ 

• มอบหมายใหกระทรวง ทบวง กรม องคกรและหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชนและภาคสวนอ่ืนๆ ปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558  
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• มอบหมายใหสํานักงบประมาณ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาให

ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอมเผชิญ

เหตุ และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟนฟูอยางยั่งยืน 

• มอบหมายใหหนวยงานแตละระดับ จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตรและบรรจุแผนงานและ

โครงการท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปดวย 

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 มีลักษณะเปนแนวคิดการปฏิบัติ หรือ Concept 

of Operations ในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยยึดแนวคิด การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(Disaster Risk Reduction) และแนวทางการฟนฟูท่ีดีกวาเดิมและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and 

Safer) ภายใตการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมใหทองถ่ินและชุมชนเขามีสวนรวมในการจัดการเพ่ือนําไปสูการ

จัดการภัยพิบัติอยางยั่งยืน และสอดคลองกับหลักสากล (รูรับ-ปรับตัว-ฟนเร็วท่ัว-อยางยั่งยืน: Resilience) 

อีกท้ัง เปนกรอบแนวทางปฏิบัติใหแกหนวยงานทุกภาคสวนตั้งแตระดับทองถ่ินถึงระดับประเทศนําไป

พิจารณาดําเนินการอยางบูรณาการ เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ

ประเทศ ตลอดจน เปนการจัดทําแผนท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 

-2559) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคลองกับถอยแถลงของ

นายกรัฐมนตรีในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกวาดวยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 

2558 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุน 

ยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงสาธารณภัย ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 

1) การมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย เนนการปองกัน เปนการลดโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบ

จากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและการจัดการกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย 

เพ่ือลดความลอแหลม ลดปจจัยท่ีทําใหเกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็ง

ในการจัดการปญหาในปจจุบัน รวมถึงปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

2) การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน เนน

เรื่องมาตรฐาน เอกภาพ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือเผชิญเหตุการณฉุกเฉินท่ี

เกิดข้ึนทุกรูปแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ทรัพยากร สภาพแวดลอมสังคม และประเทศใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด 

3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน เปนการฟนฟูสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และ

สภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชนภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยไดบรรเทาลงหรือไดผานพนไปแลว 

เพ่ือใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดียิ่งข้ึนและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) โดยการนํา

ปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดํ าเนินการในการฟ น ฟู ซ่ึงหมายรวมถึงการซอมสราง 

(Reconstruction) และการฟนสภาพ (Rehabilitation) 
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4) การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการสาธารณภัย  เปนการพัฒนาศักยภาพการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหไดมาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการ

ประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ ดวยความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ โดยคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม และประเพณี

ปฏิบัติใหสอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

 

3.1.3 แผนการบริหารจัดการอุทกภัยกอนป พ.ศ. 2554 
 

 กอนป พ.ศ. 2554 มีแผนการบริหารจัดการเก่ียวกับอุทกภัย ท่ีสําคัญ คือ แผนการบรรเทาอุทกภัยระยะ

กลางและระยะยาว (มติคณะรัฐมนตรี ณ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550) และแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน 60 ลานไร 

(มติคณะรัฐมนตรี ณ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550)21

22 ซ่ึงแผนการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาวเปนแผนการ

แกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงในมิติของการบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสีย 

อยางไรก็ตามภาพรวมตามเปาหมายของแผนไมไดเปนไปตามท่ีคาดไว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทําให

ขาดการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง และมีการบริหารจัดการแยกสวน22

23  

 สําหรับทิศทางเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวาแผนฯ 

ฉบับท่ี  9 (2545-2549) และ ฉบับท่ี 10 (2550-2554) ได เนนเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยเฉพาะฉบับท่ี 10 ไดเนนถึงการปฏิรูประบบการพัฒนาแหลงน้ําและประสิทธิภาพในการใชน้ํา โดยใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแผนฯ ฉบับท่ี 10 ไดเนน

มาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการ มากกวามาตรการท่ีเนนการกอสราง อยางไรก็ตามแผนท้ังสอง

ดังกลาวไมไดกลาวเนนถึงการบริหารจัดการอุทกภัย 

 

3.1.4 แผนการบริหารจัดการอุทกภัยหลังป พ.ศ. 2554 

 

 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (2555-2559) ไดใหความสําคัญกับการเตรียม

ความพรอมการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน อุทกภัยท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังการฟนฟูแหลงน้ําและ

การจัดการน้ําแบบบูรณาการซ่ึงตองดูองคประกอบจาก เสนทางน้ํา ปริมาณน้ํา (น้ําทวม/ ภัยแลง)และคุณภาพของ

น้ําท้ังในสภาวะปกติและในภาวะวิกฤต วัตถุประสงคของการจัดการน้ําอยางบูรณาการเปนไปเพ่ือมีความเปน

เอกภาพ อยางไรก็ตามประเทศไทยมีหนวยงานภาครัฐมากกวา 40 หนวยงานท่ีทํางานดานการจัดการน้ําและ

22 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (2558) แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (พฤษภาคม 2558) หนา 
3-3 
23 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (2558) แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (พฤษภาคม 2558) หนา 
1-6 
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อุทกภัย ทําใหเกิดชองวางในการประสานงานเพ่ือการตอบโตอุทกภัย ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงไดมีการจัดทํา

แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําข้ึนหลังจากการเกิดวิกฤตการน้ําทวมเม่ือป พ.ศ. 2554 โดยยึดตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และมีการประกาศใชเม่ือวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2555 แผนแมบทนี้

ประกอบดวยแผนงานหลัก 8 แผน และแผนปฏิบัติการ 2 แผน ซ่ึงก็คือ 1) แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปญหา

อุทกภัยระยะเรงดวน (แผนระยะสั้น) และ 2) แผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุมน้ําแบบบูรณาการและ

ยั่งยืน (แผนระยะยาว) 

 แผนแมบทมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันและลดความสูญเสียและเสียหายจากอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาด

ใหญ ปรับปรุงระบบปองกันอุทกภัยท่ีมีอยู บริหารจัดการอุทกภัยในภาวะฉุกเฉิน เพ่ิมขีดความสามารถของระบบ

เตือนภัย และสรางความม่ันใจและเสถียรภาพของการปองกันอุทกภัยในชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ี

อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ตลอดจนบูรณาการผูมีสวนไดเสียจากทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการ

จัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤติจะมีการดําเนินงานภายใตศูนยบริหารจัดการน้ําแบบเบ็ดเสร็จ (รูปท่ี 

3.2) เพ่ือการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพและการตอบโตภัยไดทันเวลา ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองทํางานภายใต

ศูนยบริหารจัดการน้ําแบบเบ็ดเสร็จตามหลักนโยบาย “2P 2R”คือ การปองกัน (Prevention) การเตรียมความ

พรอม (Preparedness) การรับมือ (Response) และการฟนฟู (Recovery) การมีสวนรวมของทุกหนวยงานท่ี

เก่ียวของเปนกุญแจสําคัญของความสําเร็จในการจัดการภัยพิบัติอยางยั่งยืนในประเทศ 

 
รูปภาพ 3.2: การดําเนินงานภายใตศูนยบริหารจัดการน้ําแบบเบ็ดเสร็จ 

 
ที่มา: การประเมินแผน นโยบาย และการดําเนินงานจัดการภยัพิบัติในประเทศไทย (2556). ADPC 
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 ตามแผนปฏิบัติการเรงดวนท่ีดําเนินการในป พ.ศ. 2555 – 2556 ดวยงบประมาณ 22,626.04 ลานบาท 

ไดมีการจัดต้ังคลังขอมูลน้ําแหงชาติข้ึนเพ่ือพัฒนาขอมูล การพยากรณ และระบบเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพและ

เปนเอกภาพ โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน ดาวเทียม และระบบเฝาระวังทางไกล สวนในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี

ลุมน้ํานั้นเนนการฟนฟูสภาพปาตามแนวพระราชดําริคนอยูรวมกับธรรมชาติอยางสอดคลองกลมกลืนของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การจัดการระบายน้ําจะใหความสําคัญกับเข่ือนหลัก เชน เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์ 

เข่ือนปาสักชลสิทธิ์ และเข่ือนชัยนาท นอกจากนี้ยังมีการขุดลอกคูคลองกวา 100 คูคลองและสรางคันก้ันน้ําเพ่ิม 

ในสวนของการจัดการน้ําในเขตอุตสาหกรรมมีการกอสรางและเสริมความแข็งแรงของคันดิน ประตูระบายน้ํา และ

สถานีสูบน้ํา อีกท้ังยังเสนอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําใหกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาระบบปองกันน้ําทวมของตนเอง 

 นอกจากนี้ มีการจัดตั้งองคการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการข้ึนในรูปของ “ศูนยบัญชาการเบ็ดเสร็จ” 

เพ่ือบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ และปรับปรุงระบบเตือนภัยและการตอบโตในภาวะฉุกเฉิน กฎหมายและระเบียบท่ี

เก่ียวของจะไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึนและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน อยางไรก็ตามอุปสรรคท่ีทําให

ศูนยบัญชาการเบ็ดเสร็จไมมีประสิทธิภาพ คือ การประสานงานกับหนวยงานรัฐมากกวา 40 หนวยงานท่ีมีความ

รับผิดชอบคาบเก่ียวกัน และการใชอํานาจแบบเบ็ดเสร็จกับการกระจายอํานาจเพราะการบริหารจัดการน้ําและ

อุทกภัยแบบรวมศูนยนั้นอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจและการตอบโตใหทันเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในระดับทองถ่ิน  

  นอกจากแผนปฏิบัติการระยะสั้นแลว มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

ลุมน้ําเจาพระยาท่ีประกอบไปดวยแผนงานหลัก 8 แผนโดยมีงบประมาณกวา 300 ลานบาท ไดแก แผนงานฟนฟู

และอนุรักษปาและระบบนิเวศแผนงานบริหารจัดการเข่ือนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ํา 

แผนงานฟนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งกอสรางเดิมและท่ีวางแผนจะกอสราง แผนงานพัฒนาคลังขอมูล ระบบ

พยากรณและเตือนภัย แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนท่ีซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการปองกันและ

บรรเทาภัยจากน้ําทวมในพ้ืนท่ีสําคัญ แผนงานกําหนดพ้ืนท่ีรับน้ํานองและมาตรการเยียวยา แผนงานปรับปรุง

องคกรเพ่ือบริหารจัดการน้ํา และแผนงานสรางความเขาใจ การยอมรับ และการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

อุทกภัยขนาดใหญของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน ซ่ึงคาดวาแผนงานท้ังหมดนี้จะชวยลดความเสียหายจากภาวะน้ํา

ทวมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตใหเหลือนอยท่ีสุด 

  อยางไรก็ตาม แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 

พ.ศ. 2555 ดังกลาว ไมไดรับการบริหารจัดการและสงตอไปยังเครือขายท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

ขาดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินการจัดทําแผน 2 3

24 ดังนั้น เพ่ือใหมีการแกไขปญหาดาน

ทรัพยากรน้ําของประเทศอยางมีเอกภาพและบูรณาการในทุกมิติ คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา ไดทําการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ ผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของ ความคิดเห็นของ

ประชาชนทุกภาคในประเทศผานการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

24 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (2558) แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (พฤษภาคม 2558) หนา 
1-7 
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ทรัพยากรน้ํา เพ่ือการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืน และเปนไปตามความตองการของกลุมเปาหมายและ

ประชาชน  

  โดยคณะรัฐมนตรีไดลงมติเห็นชอบแผนดังกลาวเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 เพ่ือใหหนวยงานท่ี

รับผิดชอบท่ีเก่ียวของนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศภายใต

วิสัยทัศน ของแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําป พ.ศ. 2558-2569 ดังนี้ 

 “ทุกหมูบานมีน้ําสะอาดอุปโภคบริโภค น้ําเพ่ือการผลิตม่ันคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ํา

อยูในเกณฑมาตรฐาน บริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน ภายใตการพัฒนาอยางสมดุลโดยการมีสวนรวมของทุกภาค

สวน”25 

 ท้ังนี้คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดนําเสนอ 6 แผนยุทธศาสตร 25

26 

เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดังนี้ 

1. การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค มุงเนนการจัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินเพ่ือใหหมูบานท่ีไมมีระบบ

ประปามีน้ําสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค รวมท้ังปรับปรุงระบบท่ีมีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

2. การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) มุงเนนการปรับปรุงโครงสราง

พ้ืนฐานการเก็บกักน้ํา นอกเหนือไปจากความตองการน้ําเพ่ืออุปโภคและบริโภค โดยประเมิน

หลักการของสมดุลน้ํา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการรักษานิเวศของลุมน้ํา 

3. การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย มุงเนนการเพ่ิมศักยภาพการปรับปรุงทางน้ําสายหลัก พรอมกับ

ปรับปรุงประสิทธภาพการระบายน้ํา ผันน้ํา และพ้ืนท่ีรับน้ํา ปองกันน้ําทวมชุมชนและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

รวมท้ังสนับสนุนการปรับตัวและหนีภัย 

4. การจัดการคุณภาพน้ํา มุงเนนการบริหารจัดการน้ําเสียจากแหลงกําเนิด และการควบคุมความเค็ม

ของน้ําไมใหเกินมาตรฐานของการเกษตร อุตสาหกรรม และการประปาฃ 

5. การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน มุงเนนการพัฒนาเพ่ิม

พ้ืนท่ีปาภายในประเทศ 

6. การบริหารจัดการ มุงเนนการปรับปรุงโครงสรางองคกรท้ังระดับชาติไปถึงระดับทองถ่ิน รวมท้ัง

สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน องคกรลุมน้ําและเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังในและระหวางประเทศ

ใหมีความเขมแข็งในการบริหาจัดการทรัพยากรน้ํา และการรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําเพ่ือให

การดําเนินการแกไขปญหาเก่ียวกับทรัพยากรน้ํามีความเปนเอกภาพมากข้ึน 

  

25 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (2558) แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (พฤษภาคม 2558) หนา 
3-11 
26 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (2558) แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (พฤษภาคม 2558) หนา 
3-12 
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3.1.5 การจัดตั้งองคกรปฏิบัติรับผิดชอบการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ําและอุทกภัย  

 

 หลังจากประเทศไทยประสบปญหาน้ําทวมหนักในป พ.ศ. 2554 ไดมีการจัดต้ังองคกรปฏิบัติรับผิดชอบ

การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ําและอุทกภัยระดับชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยยุทธศาสตรเพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ป พ.ศ. 2554 และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ พ.ศ. 2555 มีลําดับดังตอไปนี้  

• คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (กนอช.) มีหนาท่ี กําหนดนโยบายและ

แผนปฏิบัติบริหารจัดการน้ํา การปองกันและแกไขอุทกภัยใหเปนไปอยางมีระบบเพ่ือใหหนวยงานของรัฐนําไป

ปฏิบัติ 

• คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) มีหนาท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการและ

ดําเนินการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยตามนโยบายของ กนอช. กําหนดวิธีดําเนินการของรัฐ เพ่ือใหการปองกัน

และแกไขปญหาน้ําและอุทกภัยเปนไปโดยเหมาะสม และสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ รวมท้ังการดําเนินการอ่ืน

เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการน้ํา การเตรียมการปองกันและการแกไขปญหาอุทกภัย 

• สํานักนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (สบอช.) มีหนาท่ี ประสานงานกับ

หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ําในลุมน้ําและเข่ือนหรือท่ีกัก

เก็บน้ํา สภาพพ้ืนท่ีบริเวณน้ําไหลผานแนวทางการเตือนภัย เพ่ือการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย และการ

เตรียมการชวยเหลือประชาชน 

• กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บก. ปภ. ช.) รับผิดชอบบังคับบัญชา 

อํานวยการ วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมและประสานความรวมมือในการบริหารจัดการสาธารณภัยตามความรุนแรงใน

ระดับ 3 และระดบั 4 

• ศูนยอํานวยการรวมกันปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (สอร. ปภ. ช.) รับผิดชอบท้ัง

ใน (1) ภาวะปกติ ประสานงานและบูรณาการขอมูลและการปฏิบัติการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเตรียมพรอม

ในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยท้ังระบบ (2) ภาวะใกลเกิดภัย คือ การเตรียมการเผชิญเหตุ การติดตาม

เฝาระวังสถานการณ รวมถึง รายงานและเสนอความเห็นตอผูบัญชาการเพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับภัยท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน (3) ภาวะการเกิดภัย อํานวยการและบูรณาการประสานการปฏิบัติ ในกรณีมีความรุนแรงของสาธารณภัย

ระดับ 1 และระดับ 2 รวมท้ังติดตามเฝาระวังสถานการณเพ่ือเสนอความคิดเห็นตอผูบัญชาการ เพ่ือตัดสินใจ

ยกระดับความรุนแรงของสถานการณของสาธารณภัยเปนระดับ 3 และระดับ 4 

อยางไรก็ตาม ตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดประกาศเขาควบคุมอํานาจในการปกครอง

ประเทศ และเพ่ือลดการทํางานแบบซํ้าซอนและใหการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย

เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปองกันและบรรเทาปญหาน้ําแลง น้ําทวม รวมท้ังปองกันภัยพิบัติใหกับ

ประชาชนไดอยางแทจริง คสช. ไดออกคําสั่งเลขท่ี 85/2557 เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมท้ังยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยยุทธศาสตรเพ่ือวางระบบการ
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บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ป พ.ศ. 2554 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารจัดการน้ําและ

อุทกภัยแหงชาติ พ.ศ.2555 อยางไรก็ตามคําสั่งยกเลิกใหยกเวนสํานักนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย

แหงชาติ (สบอช.) ใหเปนหนวยงานภายใตสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําหนาท่ีในการประสานงาน

หนวยงานของรัฐ ท่ีเก่ียวของกับการรวบรวมขอมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ําในลุมน้ําและเข่ือนหรือท่ีกักเก็บน้ํา 

เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหและเสนอตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

โดยมีอํานาจหนาท่ี26

27 ดังนี้ 

• กําหนดกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การปองกันและแกปญหา

อุทกภัย ภัยแลงและคุณภาพน้ําของประเทศ เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรน้ําของประเทศเปนไป

อยางมีเอกภาพและบูรณาการ 

• เสนอแผนงาน โครงการ และมาตรการท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือใหเกิดการบูร

ณาการในการปฏิบัติตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

• สนับสนุนการมีสวนรวมและเสริมสรางความเขาใจของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

ของประเทศ 

• บูรณาการการสั่งงานดานการบริหารจัดการน้ํา โดยสั่งการใหหนวยงานของรัฐดําเนินการอยางใด

อยางหนึ่งในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ําของประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในยามวิกฤติใหมีการ

ประสานกับคณะ กรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภช.) ซ่ึงสามารถใชอํานาจ

ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

• ติดตาม กํากับ ดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการท่ีอนุมัติ 

• แตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะทํางาน และคณะท่ีปรึกษา เพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ีของคณะ

กรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

• เชิญบุคคลหรือองคกรท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามาใหขอมูล ขอเท็จจริง และ

ความคิดเห็น รวมท้ังสงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

ดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ รวมท้ังรายงานผลการ

ดําเนินงาน พรอมท้ังปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติมอบหมาย 

 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ประกอบดวย27

28 

1. คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคกลางและภาค

ตะวันออก มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน และอธิบดีกรมชลประทานเปน

เลขานุการ 

27 คําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 85/2557 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
http://www.thaigov.go.th/index.php/th/ncpo-order/item/84662-id84662 
28 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (2558) แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (พฤษภาคม 2558) หนา 
1-2 
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2. คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต มี

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนประธาน และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําเปน

เลขานุการ 

3. คณะอนุกรรมการจัดการระบบขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ มีผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ําและการเกษตรเปนประธาน และมีผูอํานวยการสารสนเทศทรัพยากรน้ําเปนเลขานุการ 

4. คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเก่ียวกับการจัดองคกรและการออกกฎ มี

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนประธาน และรองเลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนเลขานุการ 

5. คณะอนุกรรมการดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวม มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธเปนประธาน 

และผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธเปนเลขานุการ 

 

 3.2 แผนระดับจังหวัดและทองถิ่น 
 

3.2.1 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 

 

 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ปทุมธานี ป พ.ศ. 2558  ไดปรับปรุงใหมีแนวทางสอดคลองกับ แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ป 

พ.ศ. 2558 โดยยึดแนวคิดสงเสริมใหทองถ่ินและชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดการเพ่ือนําไปสูการจัดการภัย

พิบัติอยางยั่งยืน และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ.2559) 

และถอยแถลงของนายกรัฐมนตรีในการประชุมสหประชาชาติวาดวยการลดความเสี่ยงภัยจากภัยพิบัติ ณ เมืองเซน

ได มีนาคม 2558 โดยยึดหลัก ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย  ดังนี้ 

1) การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  โดยเนนการปองกัน การลดผลกระทบและการเตรียม

ความพรอม 

2) การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  เนนเรื่องมาตรฐาน เอกภาพ และความยืดหยุนของโครงสราง

องคกรในภาวะฉุกเฉิน รวมท้ังไดกําหนดแนวทางการจัดตั้งองคกรปฏิบัติในการจัดการภาวะฉุกเฉิน  

3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน เนนการฟนฟูสภาพการซอมสรางและการพัฒนา 

โดยเฉพาะการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค ใหดีกวาเดิมและปลอดภัยกวาเดิม 

4) การสงเสริมบทบาทความเปนประเทศแกนนําดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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3.2.2 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553-2557 วาดวยการบริหาร

จัดการน้ําและอุทกภัย 

 

 จากบทเรียนครั้งสําคัญของการเกิดมหาภัยพิบัติแกประเทศไทย เม่ือป พ.ศ. 2554 ทําให คณะกรรมการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กป.ภ.ช.)  เพ่ิมบทวาดวยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย ในแผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 โดยจังหวัดปทุมธานีตองกําหนดแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใหสอดคลองกับแผนชาติ เพ่ือใหระบบบัญชาการ ระบบปฏิบัติงานแบบบูรณาการ รวมถึง

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของทุกภาคสวนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบงระบบบัญชาการ เปน 4 กรณี 

1) กรณีการเกิดสาธารณภัยขนาดเล็ก หัวหนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถระงับภัยได โดยลําพัง

ตามขีดความสามารถ โดยไมตองการกําลังสนับสนุนจากภายนอก 

2) กรณีการเกิดสาธารณภัยจากน้ําและอุทกภัยความรุนแรงขนาดกลาง โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ไมสามารถควบคุมสถานการณได ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ต้ังศูนย

เฉพาะอํานวยการเฉพาะกิจจังหวัด เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณภัย 

3) กรณีการเกิดสาธารณภัยจากน้ําและอุทกภัยความรุนแรงขนาดใหญ ศูนยเฉพาะอํานวยการเฉพาะกิจ

จังหวัดไมสามารถระงับภัยและควบคุมสถานการณได ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ/ อุปกรณพิเศษ/ กําลัง

สนับสนุนทุกภาคสวน เพ่ือตอบโตเหตุฉุกเฉิน 

4) กรณีการเกิดอุทกภัยขนาดรายแรงอยางยิ่ง กรณีผูอํานวยการกลาง (อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสา

ธารณ ภัย ) หรือ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณ ภัยแห งชาติ  (รัฐมนตรีว าการ

กระทรวงมหาดไทย) ไมสามารถควบคุมสถานการณหรือระงับภัยได ใหปรับเปลี่ยนโครงสรางศูนย

บัญชาการเหตุการณจังหวัดใหมีความยืดหยุน และข้ึนกับกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูบัญชาการเหตุการณและเขา

ควบคุมสถานการณ 

 นอกจากโครงสรางระบบบัญชาการจะปรับใหมีความยืดหยุนเพ่ิมข้ึนแลว การรายงานสถานการณท้ังการ

พยากรณอากาศ และการพยากรณระดับน้ํา การจัดระบบการแจงเตือน และการจัดขายการสื่อสารเพ่ือใหการ

รับสงขอมูล ขาวสาร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เหลานี้เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง 

 โครงสรางศูนยบัญชาการเหตุการณสวนหนา (First Respondent) ของจังหวัดปทุมธานี มีโครงสรางดัง

รูปภาพ 3.3 
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รูปภาพ 3.3: โครงสรางศูนยบัญชาการเหตุการณสวนหนาจังหวัดปทุมธานี 

 
 
ที่มา: สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี แผนการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553-2557 “บทวาดวย
การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย” 
 

3.3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในจังหวัดปทุมธานี 

 

3.3.1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ี  

 

สํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณประจําปตามแผนการดําเนินการในจังหวัดปทุมธานี โดยการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปนหนึ่งกิจกรรมไดงบประมาณสนับสนุนจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ หลังจากการเกิดอุทกภัย ป พ.ศ. 2554 ไดมีแผนงานเพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ  

งานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําสามารถแบงออกไดเปน (1) การจัดการน้ําชลประทาน (2) การสนับสนุน

โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ (3) การปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา  จังหวัดปทุมธานีได

งบประมาณเพ่ือจัดสรรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ี ดังตาราง 3.1 
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ตาราง 3.1: การจัดสรรงบประมาณประจําปเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 

รายการ จํานวนงบประมาณจัดสรรรายป (หนวย: บาท) 

2559 2558 2557 2556 2555 

งบประมาณจัดสรร

ท้ังหมด 

17,591,656,427 12,030,981,253 7,733,183,485 

 

7,714,460,533 

 

5,168,326,158 

 

แผนงานเพ่ือสงเสริมการบริหารจดัการนํ้าอยางบูรณาการ 

การจัดการนํ้า

ชลประทาน 

220,107,900 178,318,000 132,000,000 80,000,000 143,072,000 

การสนับสนุนโครงการ

พัฒนาอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําร ิ

69,000 - - - - 

การปองกันและบรรเทา

ภัยจากนํ้า 

456,379,600 182,400,000 - 110,420,500 3,604,300 

รวม 676,556,500 360,718,000 132,000,000 190,420,500 146,676,300 

สัดสวนตองบประมาณ

จัดสรรท้ังหมด (รอยละ) 

3.85 3.00 1.71 2.47 2.84 

ที่มา: สํานักงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํปมีการดําเนินการในแตละจังหวัด 
http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=7398 

 

3.3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเขตโครงการชลประทานปทุมธานี 
 

 จังหวัดปทุมธานีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีลุมแมน้ําเจาพระยา มีระบบคลองสงน้ําชลประทานและคลองน้ํา

ธรรมชาติ เชน คลองควาย คลองเชียงรากนอย คลองบางเตย คลองบางโพธิ์ คลองแมน้ําออม คลองบางหลวง 

คลองหกวา คลองรังสิตประยูรศักด์ิ และคลองระพีพัฒน เปนตน ซ่ึงจะรับน้ําจากเข่ือนชัยนาท และรับน้ําจากแม

น้ําปาสัก เข่ือนพระรามหก28

29  

 นอกจากนั้นจังหวัดปทุมธานีมีโครงการชลประทานในพ้ืนท่ีท้ังหมด 4 โครงการ (รูปภาพ 3.4) ดังนี้ 

• โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ (สีชมพูออน) 

• โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี (สีเหลือง) 

• โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ (สีเขียว) 

• โครงงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต (สีขมพูเขม) 

29 ศูนยพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2016) ขอมูลพื้นฐานระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธาน ีจาก 
http://ecocenter.diw.go.th 
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รูปภาพ 3.4: แผนท่ีแสดงขอบเขตโครงการชลประทาน พ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี 

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

ที่มา: โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี กรมชลประทาน, 2559 
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บทท่ี 4 การจัดทํา Area BCM: การทําความเขาใจลักษณะพ้ืนท่ีโครงการนํารอง 

 

4.1 หลักเกณฑในการกําหนดบริเวณพ้ืนท่ีจัดทําโครงการนํารอง 

 

ตามท่ี สศช. และ JICA ไดหารือกับผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี เพ่ือขอความรวมมือจากจังหวัดในการ

ดําเนินการโครงการนํารอง การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี โดยท่ีประชุมมีความเห็นรวมกันในการ

ใชบริเวณพ้ืนท่ี สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เนื่องจากเคยเปนพ้ืนท่ีประสบภัยน้ําทวม ขนาดพ้ืนท่ีมีความเหมาะสม

ตอการจัดทําโครงการนํารอง เปนพ้ืนท่ีรองรับอุตสาหกรรมสําคัญ เปนพ้ืนท่ีท่ีมีการลงทุนจากตางชาติ อีกท้ังมีความ

พรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค และมีความเขมแข็งของชุมชนโดยรอบนั้น 

คณะทํางานจัดทําโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี ตามคําสั่งท่ี 143/ 

2559 ของจังหวัดปทุมธานี นําโดยเทศบาลตําบลบางกะดี เปนหัวหนาคณะทํางาน ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การทําความเขาใจลักษณะพ้ืนท่ี ณ โรงแรมบางกอกกอลฟคลับ ในวันพฤหัสบดีท่ี 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 

เพ่ือหารือรวมกันตอการเริ่มตนการจัดทําโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี บริเวณสวน

อุตสาหกรรมบางกะดี โดยท่ีประชุมมีความเห็นรวมกันวา เพ่ือใหทุกภาคสวนเขาใจลักษณะพ้ืนท่ีเปาหมายของ

โครงการนํารอง รวมไปถึงการเก็บขอมูลท่ีจําเปนตอการวิเคราะหความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ควรกําหนดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะศึกษาใหมีความชัดเจน โดยการกําหนดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะทําการศึกษา

อาจข้ึนอยูกับภัยพิบัติท่ีตองการจะศึกษา ยกตัวอยางเชน ภัยเก่ียวกับไฟไหมควรท่ีจะกําหนดพ้ืนท่ีจํากัดวงเพียง

พ้ืนท่ีจัดสรรในสวนอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบเทานั้น  

เนื่องจากคณะทํางานฯ มีความเห็นรวมกันเก่ียวกับความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ความเสี่ยงเรื่องอุทกภัย ดังนั้นท่ีประชุมจึงรวมกําหนดพ้ืนท่ีตามสภาพทางภูมิศาสตร โดยใหพ้ืนท่ีนํารองเปนสวนท่ีมี

คลองและแมน้ําลอมโดยรอบ  

 

4.2 แผนท่ีตั้ง 
 

คณะทํางานโครงการฯ ไดกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีของโครงการฯ สําหรับกรณีการบริหารจัดการน้ําตาม

สภาพภูมิศาสตรท่ี มีคลองและแมน้ําลอมโดยรอบ พ้ืนท่ีดังกลาวครอบคลุมพ้ืนท่ี 12.66 ตารางกิโลเมตร 

โดยประมาณ มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียงดังนี้ 

 

ทิศเหนือ ติดตอกับ คลองเชียงราก และพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

ทิศใต  ติดตอกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และพ้ืนท่ีตําบลบานใหม อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับ คลองประปา และพ้ืนท่ีตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

71 
 



ทิศตะวันตก  ติดตอกับ แมน้ํ าเจาพระยา และพ้ืนท่ีตําบลบางขะแยง ตําบลบางเดื่อ ตําบลบางหลวง 

ตําบลบางฉาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   

เปนท่ีนาสังเกตวา องคกรบางแหงซ่ึงอยูในชุดคณะทํางานฯ ไมไดอยูในขอบเขตพ้ืนท่ีนํารองท่ีโครงการ

กําหนด เชน เทศบาลตําบลบานใหม การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี แตมีความตั้งใจท่ีจะรวมมือกันสราง

การบริหารความตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ีนํารองรวมกัน โดยการประชุมไดเนนวาการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีจัดทํา

โครงการนํารอง เปนแคการกําหนดขอบขายการจัดทําเทานั้น หากพ้ืนท่ีดังกลาวและพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียงประสบ

ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ทางคณะทํางานฯ ซ่ึงเปนเจาของพ้ืนท่ียินดีท่ีจะเปนพันธมิตรและชวยเหลือพ้ืนท่ีติดตอและ

ใกลเคียงดวย 

รูปภาพ 4.1: พ้ืนท่ีศึกษาโครงการนํารองบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 
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4.3 เขตการปกครอง 

 

บริเวณพ้ืนท่ีท่ีไดรับเลือกจัดทําโครงการนํารอง Area BCM ไดครอบคลุมตําบลบางกะดี จังหวัดปทุมธาน ี

ท้ังหมด (ประมาณ 8.3 ตารางกิโลเมตร) ซ่ึงมีเทศบาลตําบลบางกะดีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดูแล

รับผิดชอบ และครอบคลุมพ้ืนท่ีหมู 4 และ 5 ตําบลบานใหม  จังหวัดปทุมธานี (ประมาณ 4.36 ตารางกิโลเมตร) 

ซ่ึงมีเทศบาลตําบลบานใหมเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดูแล 

 

4.4 ขอมูลดานสังคมและเศรษฐกิจ 

 

4.4.1 จํานวนประชากร  
 

เนื่องจากพ้ืนท่ีโครงการ Area BCM ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของ ตําบลบางกะดี และพ้ืนท่ีบางสวนของ

ตําบลบานใหม อําเภอเมืองปทุมธานี จึงสามารถแยกประชากรในแตละพ้ืนท่ีไดเปนดังนี้ 

• ตําบลบางกะดี มีประชากรท้ังสิ้น จํานวน 11,242  คน แยกเปน ชาย 5,468 คน   หญิง  5,774 คน  

จํานวนครัวเรือน 3,797 ครัวเรือน  โดยมีท้ังหมด 5 หมูบาน  

• หมู 4 และหมู 5 ตําบลบานใหม ในพ้ืนท่ีโครงการ Area BCM  มีประชากรท้ังสิ้นประมาณ 1,647  

คน และ 3,207 คนตามลําดับ 

 เนื่องจาก บริเวณพ้ืนท่ีโครงการนํารองตั้งอยูในจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก ทํา

ใหมีการเคลื่อนยายของประชากรแฝงท้ังคนไทยและคนตางดาวเขามาทํางานในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก โดยพบบุคคล

ตางดาวท้ังหลบหนีเขาเมืองแบบผิดกฎหมายและมีใบอนุญาตสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว มากท่ีสุด

ตามลําดับ  จากรายงานการวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 2558 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ปทุมธานี พบวาอําเภอเมืองมีโรงงานตั้งอยู 494 โรงงาน รองลงมาจาก อําเภอคลองหลวง และอําเภอลําลูกกาซ่ึง

คิดเปนอันดับสามของจังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 13.55 ของโรงงานท่ีกระจายตัวอยูในจังหวัด ตามสถิติขอมูล

เดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2548 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี พบวา ตําบลบางกะดี  อําเภอเมืองปทุมธานี 

เปนแหลงจางงานมากเปนอันดับ 2 รองจากตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง ซ่ึงเปนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรม 

นวนคร   
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4.4.2 รายได 

 

เนื่องจากลักษณะพ้ืนท่ีบริเวณท่ีทําการศึกษา เปนพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งกอสราง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีสําหรับการเกษตร

อยูคอนขางนอยมาก ประกอบกับเปนท่ีตั้งของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ดังนั้น รายไดของประชาชนในพ้ืนท่ีจึงมา

จากอาชีพหลักคือ รับจางเอกชน รองลงมาคือ คาขาย และรับราชการ  

นอกจากนั้นในบริเวณดังกลาวยังไมมีการทองเท่ียวเชิงพาณิชย และไมมีการปศุสัตวเชิงพาณิชย  

 

4.5 ความเส่ียงจากการเกิดอุทกภัย 

 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทําความเขาใจลักษณะพ้ืนท่ี ของคณะทํางานจัดทําโครงการนํารองการ

บรหิารความตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี ในวันพฤหัสบดีท่ี 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 นั้น ไดวิเคราะหถึงสาเหตุท่ีอาจทํา

ใหเกิดน้ําทวมพ้ืนท่ี ดังนี้ 

(1) น้ําลนตลิ่งจากแมน้ําเขาไปทวมพ้ืนท่ี 

(2) ฝนตกหนักภายในพ้ืนท่ี 

(3) ปริมาณน้ําจากทางภาคเหนือไหลผาน 

(4) น้ําจากผิวดิน ตามลักษณะกายภาพ ระบบคลองของพ้ืนท่ี และจากการใชท่ีดินท่ีเปลี่ยนแปลง เชน 

การปลูกสรางบานเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และโครงขายถนน ท่ีรุกล้ําปดทับลําคลองเดิม ทําใหเกิด

ปญหาการระบายน้ํา และน้ําทวมตามมา 

โดยปจจัยน้ําลนตลิ่ง และฝนตกหนักภายในพ้ืนท่ีเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดน้ําทวมไดบอยท่ีสุด อยางไรก็ตาม

เนื่องจากพ้ืนท่ีโครงการนํารองตั้งอยูในสภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีลุมน้ําเจาพระยาตอนบนของฝงตะวันออก

ตอนลาง (พ้ืนท่ีบริเวณแมน้ําปาสักจนถึงแนวคลองรังสิตประยูรศักดิ์) มีระดับความลาดเทของพ้ืนท่ีคอนขางมาก 

เฉลี่ยประมาณ +6.5 ม.รทก. ถึง +2.5 ม.รทก. ดังนั้นมีโอกาสท่ีน้ําทวมพ้ืนท่ีตอนบนก็จะเคลื่อนผานลงสูพ้ืนท่ี

ตอนลางเสมอ29

30 

  

4.5.1 ประสบการณการเกิดอุทกภัยป พ.ศ. 2554 ในพ้ืนท่ีบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

 

สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหท่ีประชุมคณะทํางานจัดทําโครงการฯ เห็นความสําคัญของการบริหารจัดการน้ําและ

อุทกภัย เนื่องมาจาก พ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีประสบเหตุน้ําทวมป พ.ศ. 2554 เชนกัน  

30 รายงานการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ระบบระบายน้ําเจาพระยาฝงตะวันออกตอนลาง, กุมภาพันธ 2559 
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การระบายน้ําผานเข่ือนเจาพระยาเกิน 2,800 ลบ.ม. ตอวินาที จะสงผลกระทบทําใหเกิดน้ําทวมในท่ีลุม

ต่ําดานทายเข่ือนเจาพระยา จากอิทธิพลของลมมรสมและพายุโซนรอนท่ีพัดผานประเทศไทย เม่ือป พ.ศ. 2554 

ทําใหมีปริมาณน้ําระบายทายเข่ือนมากกวา 3,000 ลบ.ม. ตอวินาที เปนเวลานานถึง 54 วัน โดยมวลน้ําตั้งแตเดือน

กันยายน 2558 ไดทําใหประตูระบายน้ําคลองปาฝายวัดตําหนัก และประตูระบายน้ําคลองบานพราว และแนวคัน

กันน้ําริมฝงแมน้ําของจังหวัดปทุมธานีหลายจุดเกิดชํารุดพังทลาย ทําใหมีน้ําลนเขาสูพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีอยูอาศัยของ

ประชาชน ไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นกลางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 มวลน้ําจากทางเหนือได

เขาทวมพ้ืนท่ีสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ประกอบกับน้ําไดลนทะลักแนวคันก้ันน้ําคลองประปาดานหลังสวนนิคม

อุตสาหกรรมทําใหปริมาณน้ําภายในสวนอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยระดับน้ําท่ีทวมสูงสุด คือ 4.3 เมตร 

โดยระยะเวลาน้ําทวมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีมากกวา 1 เดือน นอกจากนั้น ณ ขอมูลป พ.ศ. 2554 สวน

อุตสาหกรรมมีจํานวนโรงงาน 44 แหง มีจํานวนแรงงาน 30,000 คน มีมูลคาการลงทุน 22,000 ลานบาท ซ่ึงสวน

อุตสาหกรรมบางกะดีไดรับผลกระทบและความเสียหายจากภัยพิบัติดังกลาวเต็มพ้ืนท่ี  

อุตสาหกรรมสวนใหญของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เก่ียวกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ทําใหมีการฟนฟูให

โรงงานกลับมาดําเนินการผลิตไดชา เนื่องจากเครื่องจักรเสียหายตองนําเขาเครื่องใหมจากตางประเทศ  

นอกจากนั้นมีรายงานวามีโรงงานท่ียายหรือปดกิจการทันทีในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีท้ังสิ้น 3 แหง การท่ี

โรงงานในพ้ืนท่ีสวนอุตสากรรมบางกะดีประสบปญหาการหยุดชะงักในการดําเนินงานอยางตอเนื่องจากอุทกภัยป 

พ.ศ. 2554 มีสวนทําใหอุตสาหกรรมท่ีเนนเทคโนโลยีและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องในหวงโซอุปทาน (Supply Chain) เชน 

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส เชน บริษัทโซนี่ และบริษัทโตชิบา ไดรับผลกระทบเปนวงกวาง

ตอตลาดท้ังในและนอกประเทศ อีกท้ังโรงงานบางแหงของสวนอุตสาหกรรมไดเปนผูจัดสงวัตถุดิบโดยตรง (Direct 

Supplier) แกผูผลิตรายใหญในอุตสาหกรรมยานยนต ทําใหกิจกรรมการผลิตยานยนตหยุดชะงักอีกครั้งหลังจาก

เกิดเหตุการณแผนดินไหว Great Earthquake ท่ีประเทศญี่ปุน ในชวงปเดียวกัน 
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รูปภาพ 4.2: ปริมาณน้ําไหลผานพ้ืนท่ีป พ.ศ. 2554  
และการจัดการเพ่ือควบคุมการไหลผานของน้ําในระยะสั้น 

 
ที่มา: สวนอุตสาหกรรมบางกะดี (2012) แผนการปองกันน้ําทวมป พ.ศ. 2555 
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รูปภาพ 4.3: ภาพถายกอนเกิดเหตุการณน้ําทวมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี วันท่ี 18 ตุลาคม 2554 

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

 
รูปภาพ 4.4: ภาพถายมุมสูงทางอากาศ หลังเกิดเหตุการณน้ําทวมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

 
ที่มา: สวนอุตสาหกรรมบางกะดี (2012) แผนการปองกันน้ําทวมป พ.ศ. 2555 
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รูปภาพ 4.5: ทิศทางการไหลของน้ําผานคันก้ันน้ําท่ีพังทลาย 

และกลยุทธในการผันน้ําออกจากสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

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

 

4.5.2 ระดับความสูงต่ําของพ้ืนท่ี บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาโครงการนํารองฯ 

 
จากการหารือรวมผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทําความเขาใจลักษณะพ้ืนท่ี ในวันพฤหัสบดีท่ี 4 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 คณะทํางานจัดทําโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี ได

เห็นชอบรวมกันวา ควรมีการจัดทําแผนท่ีระดับสูงต่ํา เพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะหปญหาอุปสรรคในพ้ืนท่ีและ

กลยุทธเพ่ือการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีกรณีการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยตอไป โดย 

ADPC ไดประสานงานกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ซ่ึงเปนหนึ่งใน

คณะทํางานของโครงการจัดทําแผนท่ีเพ่ือดูระดับความสูงต่ําของพ้ืนท่ีเทียบกับคาระดับน้ําทะเลปานกลาง (ม. รทก. 

หรือ mean sea level: msl) โดยภาพรวมจะเห็นวาพ้ืนท่ีนํารองสวนใหญจะอยูในระดับ 4-5 ม. รทก. อยางไรก็

ตามนอกจากพ้ืนท่ีริมตลิ่งแมน้ําท่ีอยูนอกคันก้ันน้ําถนนบางกะดีสายในแลว  ยังมีพ้ืนท่ีท่ีมีความเปนกังวลดังนี้ (1) 

พ้ืนท่ีสวนกลางคอนมาทางตอนใตดานตะวันตกของถนนติวานนทพ้ืนท่ีนํารองมีระดับพ้ืนท่ีต่ํา 0-2 ม. รทก. (2) 

พ้ืนท่ีบริเวณศูนยซอมสรางสิ่งอุปกรณสายสรรพาวุธ ทางดานทิศใตของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีระดับพ้ืนท่ีต่ํา 
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0-2 ม. และ (3) พ้ืนท่ีบริเวณตอนบนฝงตะวันตกของถนนติวานนทซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของชุมชน ท่ีตั้งโรงเรียน และ

ศูนยราชการบางแหงมีพ้ืนท่ีระดับ 2-4 ม. รทก. และ (4) พ้ืนท่ีตามแนวติดตอกับคลองบางหลวงเชียงรากมีพ้ืนท่ี

ระดับ 2-4 ม. รทก. 

 
รูปภาพ 4.6: แผนท่ีระดับความสูงต่ําบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาโครงการนํารอง Area BCM บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
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4.6 สถานท่ีสําคัญ (Critical Facilities) ในพ้ืนท่ี 

 
รูปภาพ 4.7: สถานท่ีสําคัญบริเวณพ้ืนท่ีนํารองโครงการ Area BCM 
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นอกจากระดับความสูงต่ําของพ้ืนท่ีมีความสําคัญตอการวิเคราะหปญหาอุปสรรค และกลยุทธตอการ

ดําเนินธุรกิจตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ีแลว คณะทํางานฯ ควรมีความรูความเขาใจถึงสถานท่ีตั้งของสถานท่ีสําคัญ 

(Critical facilities) ในพ้ืนท่ี เพ่ือท่ีจะมารวมกันตัดสินใจและกําหนดวาสถานท่ีใดควรท่ีจะไดเขารับการชวยเหลือ 

และการอพยพกอนกรณีเผชิญเหตุอุทกภัย สถานท่ีใดควรท่ีจะถูกปกปองในกรณีเกิดเหตุอุทกภัย และสถานท่ีใด

เหมาะแกการจัดตั้งเปนศูนยพักพิงใหแกชุมชน เปนท่ีสังเกตวาแผนท่ีดังกลาวไดแสดงสถานท่ีสําคัญนอกขอบเขต

พ้ืนท่ีนํารองดวย เนื่องจากสถานท่ีนั้นมีความสําคัญ และสามารถเปนพันธมิตรเม่ือเผชิญเหตุอุทกภัยรวมกัน 

 

4.7 แหลงน้ําสําคัญ 

 

ฝงตะวันตกของพ้ืนท่ีนํารองบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ติดกับแมน้ําเจาพระยาซ่ึงเปนแหลงน้ําผิว

ดินท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีและจังหวัดปทุมธานี และมีคลองธรรมชาติและคลองท่ีสรางข้ึนท่ีสําคัญ ไดแก คลองรังสิต 

และคลองเชียงราก และคลองประปากรุงเทพฯ สําหรับแหลงน้ําใตดินในเขตจังหวัดปทุมธานี มีอยูสองประเภท คือ 

แหลงน้ําใตดินใหปริมาณน้ํานอย น้ํามีคุณภาพดีแตบางพ้ืนท่ีเปนน้ํากรอย มีตะกอนและสนิมเจือปน และแหลงน้ํา

ใตดินมีปริมาณน้ํามาก น้ํามีคุณภาพดี พบในพ้ืนท่ีอําเภอสามโคก สําหรับพ้ืนท่ีนํารองโครงการฯ พบวาการขุดเจาะ

แหลงน้ําใตดินทําไดยาก เนื่องจากแหลงน้ําใตดินอยูคอนขางลึกและมีปริมาณน้ํานอย (อางอิงจากขอมูล โครงการ

ชลประทานจังหวัดปทุมธานี พฤษภาคม 2559)  

 

4.8 โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 

 

4.8.1 การคมนาคมขนสง 

 

การคมนาคมโดยสวนใหญใชการขนสงทางบก  ถนนสวนใหญมีสภาพใชการไดดี  ถนนหลักท่ีใชในการ

คมนาคม คือ ทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท) เปนทางหลวงสายหลักในแนวเหนือและใตผานยาน

อุตสาหกรรมและพาณิชยของจังหวัด เชื่อมโยงกับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกลเคียง โดยปจจุบันทางหลวง

หมายเลข 306 ใชเปนคันกันน้ํา ทางฝงซายของแมน้ําเจาพระยา และ ทางหลวงหมายเลข 345 (หรือ 3100) เปน

ทางหลวงสายหลักดานทิศใตท่ีสําคัญเชื่อมตอวงแหวนรอบนอก ทําใหสามารถติดตอกับภาคใตภาคตะวันตก และ

ภาคเหนือ สําหรับเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญรองลงมาท่ีใชสัญจรภายในพ้ืนท่ีไดแก ถนนบางกะดีสายใน (คสล.) 

ถนนสายประตูน้ําเชียงราก (คสล.) ถนนเลียบคลองประปา (คสล. และเฉพาะรถเล็ก) และถนนบางกุฎีทอง (ลาด

ยาง)  

นอกจากนั้น หลังน้ําทวมใหญป 2554 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ไดกอสรางถนนจากสวนอุตสาหกรรมฯ 

ไปเชื่อมตอกับถนนเลียบคลองประปาเพ่ือใชเปนเสนทางฉุกเฉินหากเกิดภัยพิบัติ แตมีขอจํากัดท่ีสําคัญ 2 ประการ 
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คือ รถท่ีไดรับอนุญาตใหวิ่งผานเสนทางนี้ไดจะตองเปนรถยนตขนาด 4 ลอ และมีความสูงไมเกิน 2.50 เมตร และ

สวนอุตสาหกรรมฯ จะตองจายคาเชื่อมตอถนนเปนเงินกวา 97 ลานบาท พรอมรับผิดชอบคาเชาใชเสนทางใหกับ

การประปา 

ถึงแมวา ถนนสายบางพูน – รังสิต ไมไดอยูในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการนํารอง แตเปนถนนสายหลักท่ีเชื่อมตอ

กับถนนติวานนท (306) และอยูใกลเคียงกับพ้ืนท่ีนํารอง กรณีเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยถนนสายนี้จะเปน

เสนทางท่ีสามารถขนสงสิ่งของหรือรับความชวยเหลือจากภายนอกได เนื่องจากเปนเสนทางท่ีเชื่อมตอกับทางดวน

บริเวณฟวเจอรพารค รังสิต และเชื่อมโยงไปสูภาคเหนือ วงแหวนตะวันออก-ตะวันตก และเขาสูกรุงเทพฯ อีกท้ัง 

ถนนสายนี้มีขนาดกวางสามารถรองรับรถบรรทุกขนาดใหญได   

นอกจากถนนในพ้ืนท่ีนํารองจะใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง หลังจากเกิดเหตุน้ําทวมใหญป พ.ศ. 2554 

ถนนสายหลักไดถูกซอมแซมและปรับปรุงใหใชเปนแนวปองกันน้ําใหแกพ้ืนท่ี ดังนี้ 

• ทิศเหนือของพ้ืนท่ีนํารอง ถนนประตูน้ําเขียงราก มีความสูงหลังจากซอมแซมแลว + 3.5 ม.รทก. 

• ทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีนํารอง ถนนเลียบคลองประปา มีความสูงหลังจากซอมแซมแลว +2.77 ม.

รทก. 

• ทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีนํารอง ถนนบางกะดีสายใน มีความสูงหลังจากซอมแซมแลว +2.5 ม.รทก. 

• ทิศใตของพ้ืนท่ีนํารอง ถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ มีความสูงหลังจากซอมแซมแลว +4.00 ม.

รทก. และมี Barrier สูง 0.8 เมตร 

• ถนนติวานนท ซ่ึงเปนถนนท่ีอยูก่ึงกลางของพ้ืนท่ีนํารอง มีความสูงหลังจากซอมแซมแลว +4.00 ม.

รทก. และมี Barrier สูง 1 เมตร 

 

4.8.2 การส่ือสารและโทรคมนาคม 

  

การติดตอขอใชบริการโทรศัพทสามารถติดตอไดท่ีสํานักบริการโทรศัพทบางพูน และจากบริษัทเทเลคอม

เอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และมีผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีโครงการนํารองและมีเสา

รับ-สงสัญญาณ ประกอบดวย 3 รายหลัก ไดแก บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) บมจ. โทเท่ิล 

แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) นอกจากนั้นตําบลบางกะดีมีสถานีวิทยุชุมชน 

จํานวน 1 แหง คือ สถานีวิทยุชุมชนบางกะดีอาเขต คลื่น FM 98.75 MHZ หมูท่ี 2  สําหรับเสียงไรสาย ปจจุบัน

เทศบาลตําบลบางกะดี ติดตั้งระบบเสียงไรสาย 17 ชุมชน สําหรับเทศบาลตําบลบานใหม มีหอกระจายขาวจํานวน 

1 แหง 

 การประชุมคณะทํางานฯ มีความเห็นรวมกันวา หากเกิดภัยพิบัติจังหวัดปทุมธานีจะจัดตั้งศูนยวิทยุสื่อสาร 

เพ่ือใหหนวยงานดานการปกครองของจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเชื่อมตอคลื่นความถ่ีสําหรับ

รับฟงขาวสารจากทางจังหวัด ซ่ึงหนวยงานดังกลาวจะมีวิทยุสื่อสารท่ีออกใหโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการสื่อสาร นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดตั้งขอคําถามวาหากเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน สํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี จะสามารถใหวิทยุสื่อสารและอนุญาตใหบริษัทเอกชนสามารถเชื่อตอสัญญาน

เพ่ือรับฟงขาวสารไดหรือไม 

 

4.8.3 ไฟฟา 

 

การใหบริการดานการไฟฟาในพ้ืนท่ีของโครงการ Area BCM ข้ึนอยูกับการไฟฟาสวนภูมิภาคปทุมธานี 2 

(บางกะดี) โดยประกอบสถานียอย (sub-station) ในพ้ืนท่ี ไดแก สถานียอยการไฟฟาฝายผลิต สถานียอยการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค และสถานียอยสวนอุตสาหกรรมบางกะดี หากเกิดภัยพิบัติไฟฟาไมสามารถใชการไดตามปกติจะ

ไมสงผลกระทบตอชุมชนและหนวยงานราชการมากนัก แตจะสงผลกระทบโดยตรงตอภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการผลิตสินคา 

  

4.8.4 การประปา  

  

 การใหบริการดานการประปาของเทศบาลตําบลบางกะดี และเทศบาลตําบลบานใหมข้ึนอยูกับสํานักงาน

ประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต อยางไรก็ตาม สวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีโรงผลิตน้ําประปาดวยกําลัง

การผลิต 18,000 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยใชกับโรงงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี วันละประมาณ 10,000 

ลูกบาศกเมตร/วัน และสามารถใหบริการแกประชาชนไดไมเกิน 500 ลูกบาศกเมตร/วัน เนื่องจากสวน

อุตสาหกรรมบางกะดีไมมีรถบรรทุกน้ํา หากเกิดเหตุฉุกเฉินภาครัฐบาลหรือชุมชมสามารถจัดหารถบรรทุกเพ่ือรับ

น้ําประปาไดจากโรงผลิต 

  

4.8.5 กาซธรรมชาติ 

  

 กาซธรรมชาติ มีการขนสงกาซธรรมชาติผานระบบทอลําเลียงใตดิน เพ่ือสงไปเปนเชื้อเพลิงสําหรับใชใน

โรงงานอุตสาหกรรม กรณีเกิดอุกทกภัยจะไมสงผลกระทบตอระบบทอลําเลียงใตดินแตอยางใด 

  

4.8.6 ระบบการจัดการของเสีย 
  

 จากการสํารวจการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบางกะดี ในป พ.ศ. 255731 ซ่ึง

เปนพ้ืนท่ีสวนใหญของโครงการนํารอง พบวาเทศบาลตําบลบางกะดีมีความสามารถเก็บรวบรวมขยะตาม

31 www.bangkadi.go.th 
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แหลงกําเนิดไดประมาณวันละ 20 ตัน โดยเทศบาลฯ ไดกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบ ณ สถานท่ีกําจัดขยะของ

ภาคเอกชน เขตเทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สําหรับการดูดฝุนเทศบาลตําบล

บางกะดีมีรถกวาดฝุนจํานวน 1 คัน โดยออกปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทุกวัน  

 การจัดการน้ําเสียในเขตเทศบาลตําบลบางกะดี หากเปนโรงงานในเขตสวนอุตสาหกรรมจะทําการบําบัด

น้ําเสียกอนสงเขาสูระบบบําบัดของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของบสวนอุตสาหกรรมบาง

กะดี อยางไรก็ตามน้ําเสีย น้ําท้ิงของชุมชนริมน้ํา จะปลอยน้ําท้ิงลงสูคลองระบายน้ําตาง ๆ และแมน้ําเจาพระยา 

 

84 
 



บทท่ี 5 การจัดทํา Area BCM: การวิเคราะหผลกระทบตอพ้ืนท่ี 

 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหเขาใจถึงลักษณะของพ้ืนท่ี ของคณะทํางานจัดทําโครงการนํารองการ

บริหารความตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี ทําใหคณะทํางานฯ มีความชัดเจนของขอบเขตพ้ืนท่ีในการจัดทําโครงการนํา

รองฯ Area BCM และมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคกรในคณะทํางาน เม่ือไดรับทราบถึงขอมูล

ลักษณะพ้ืนท่ีแลว ข้ันตอนตอไปคือการวิเคราะหผลกระทบตอพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปสูการหากลยุทธบริหารความตอเนื่อง

ทางธุรกิจสําหรับการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในพ้ืนท่ีมีศักยภาพ

ในการฟนฟูการดําเนินงานในระยะเวลาอันรวดเร็ว แมจะไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ  

โดยการวิเคราะหผลกระทบตอพ้ืนท่ี นอกจากจะตองเขาใจลักษณะพ้ืนท่ีท่ีไดกลาวไปในขางตนแลว เพ่ือให

เขาใจถึงปญหาและระบบการจัดการท่ีอาจเกิดข้ึนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ การสรางสถานการณจําลองจะชวยให

คณะทํางานมองเห็นภาพใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีได

ชัดเจนยิ่งข้ึน  

 

5.1 การจําลองสถานการณอุทกภัย 

 

การจําลองสถานการณภัยพิบัติ และการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ เปนไปเพ่ือสรางทิศทาง ดังนี้ 

1) ศึกษาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในระดับพ้ืนท่ีโดยเฉพาะผลกระทบทางธุรกิจท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือการ

ดําเนินงานหยุดชะงัก  

2) วิเคราะหถึงสิ่งจําเปนท่ีตองใชในการดําเนินงาน และระบุระยะเวลาเปาหมายในการฟนสภาพการ

ดําเนินงาน 

3) เปนขอมูลสนับสนุนในการจัดทําแผนเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดข้ึน พรอมท้ังฟนฟูการดําเนิน

กิจการภายในระยะเวลาท่ีผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในพ้ืนท่ีสามารถยอมรับได ซ่ึงถาหาก

เกินกําหนดเวลานี้ จะมีความเสี่ยงสูงตอความลมเหลวในการฟนฟูการดําเนินการนั้นใหกลับมาสูสภาพ

ปกติ 

การจําลองสถานการณภัยพิบัติ ควรคํานึงถึงสถานการณท่ีเลวรายท่ีสุดท่ีสามารถเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจจะ

วิเคราะหมาจากประสบการณท่ีเคยผานมา ซ่ึงจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางกลยุทธ Area BCM ในวัน

จันทรท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบางกอกกอลฟคลับ ไดมีการอภิปรายถึงการใชสถานการณภัยพิบัติ

จําลองตามเหตุการณอุทกภัยท่ีเคยเกิดข้ึนจริง เม่ือป พ.ศ. 2554 เนื่องจากสถานการณอุทกภัยท่ีเคยเกิดข้ึนมี

ระยะเวลาท่ียาวนานและมีความรุนแรงท่ีเพ่ิมข้ึนไปตามระยะเวลา ดังนั้น ท่ีประชุมเห็นควรใหมีการจําลอง

สถานการณตามระดับความรุนแรงของอุทกภัย โดยท่ีประชุมจะใชระดับความรุนแรงดังกลาวเปนตัวกําหนดระยะ

สถานการณและการดําเนินการ ณ ระยะ นั้น  
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อนึ่ง ท่ีประชุมเห็นควรใหใชการยกระดับความรุนแรงของอุทกภัยตามรูปแบบสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

แตเปลี่ยนเกณฑการชี้วัด (อัตราการระบายน้ํา และระดับน้ําเจาพระยา ณ ประตูระบายน้ํา (ปตร) สําแล) ในแตละ

ระยะ เนื่องจากเกณฑการชี้วัดในแตละระยะของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีอิงจากขีดความสามารถของสวน

อุตสาหกรรมในการรับมืออุทกภัยเทานั้น  

นอกจากนั้นท่ีประชุมเห็นวาหากอางอิงตามสถานการณจําลองจากเหตุการณอุทกภัยป 2554 การเฝา

ระวังอัตราการระบายน้ํา (ปริมาณน้ําไหลผาน) แมน้ําเจาพระยาควรมีการติดตามขอมูลตั้งแตปริมาณน้ําทายเข่ือน

เจาพระยาท่ี สถานี C13 อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และทายเข่ือนพระรามหกท่ีสถานี S5 อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมท้ังมีการเฝาระวังแมน้ําเจาพระยากอนเขาสูปริมณฑลและ

กรุงเทพมหานครท่ีสถานี C29A อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชปริมาณน้ําไหลผานสถานีเฝา

ระวังตามเกณฑของกรมชลประทาน 

จากการศึกษาขอมูลกรมชลประทานพบเกณฑระดับน้ําเพ่ือเฝาระวังและเตือนภัยในพ้ืนท่ีลุมเจาพระยาท่ี

สถานี C13 S5 และ C29A ดังนี้ 

 

ตาราง 5.1: เกณฑระดับน้ําเพ่ือเฝาระวังและเตือนภัยในพ้ืนท่ีลุมเจาพระยา 
จังหวัด สถานีเฝาระวัง ระดับปริมาณน้ําปกติ 

(ลบ.ม./ วินาที) 

ระดับปริมาณน้ําวิกฤต 

(ลบ.ม./ วินาที) 

ระดับน้ําทวม ปริมาณ

น้ํา (ลบ.ม. / วินาที) 

ชัยนาท C13 อ.สรรพยา 

เฝาระวังเมนํ้า

เจาพระยา 

< 1,800 1,800 – 2,840 >2,840 

พระนครศรีอยุธยา S5 อ.เมือง 

เฝาระวังแมนํ้าปาสัก 

< 700 700 – 1,400 >1,400 

C29A อ.บางไทร  

เฝาระวังแมนํ้า 

เจาพระยา 

< 2,500 2,500 – 3,500 >3,500 

ที่มา: กรมชลประทาน รายงานประจาํป 2555 

 
นอกจากการชี้วัดปริมาณน้ําท่ีจะไหลผานจากทางเหนือลงสูแมน้ําเจาพระยา เพ่ือมีการปองกันและ

บรรเทาอุทกภัยใหครอบคลุมทุกมิติ ท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทํางาน Area BCM ใหความเห็นวาควรมี
เกณฑชี้วัดเรื่องปริมาณน้ําฝน ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีอาจทําใหเกิดน้ําทวมได ตาราง 5.2 แสดงถึงเกณฑชี้วัดการ
ยกระดับความรุนแรงของภัยน้ําทวมโดยคํานึงถึงปริมาณน้ําไหลผานสถานีเฝาระวังของกรมชลประทาน ระดับน้ํา
ในแมน้ําเจาพระยา ณ ปตร.สน.คลองบางหลวงเชียงราก และปริมาณน้ําฝนในพ้ืนท่ีนํารอง นอกจากนั้นท่ีประชุม
ใหขอสังเกตวา นอกจากเกณฑระดับน้ําเพ่ือเฝาระวัง อาจมีการเผยแพรสื่อหรือภาพท่ีทําใหประชาชนในพ้ืนท่ี
สามารถคาดคะเนดวยตาเปลาไดงาย เพ่ือพิจารณาการยกระดับความรุนแรงของอุทกภัย  ยกตัวอยางเชน ภาพ
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รายงานสถานการณน้ําในแมน้ําเจาพระยา ของกรมชลประทาน (รูปภาพ 5.1) ซ่ึงบงบอกถึงระยะเวลาการไหล
ของน้ําจากสถานีเฝาระวังจุดหนึ่งไปถึงสถานีเฝาระวังอีกจุดหนึ่ง เชน จากภาพน้ําจากสถานี C13 เข่ือนเจาพระยา 
ณ วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2559 จะไหลผานสถานี C35 อยุธยา ภายใน 24 ชม. ซ่ึงสามารถทําใหประชาชนและ
ภาคเอกชนคาดคะเนถึงระยะเวลาท่ีน้ําไหลผานจังหวัดปทุมธานีไดงายยิ่งข้ึน  

นอกจากนั้น ผังลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลางเปนอีกภาพหนึ่งท่ีทําใหประชาชน หรือภาคเอกชนท่ีไมคุนเคย
กับระบบการระบายน้ําของลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง สามารถทําความเขาใจเก่ียวกับการระบายน้ําไดโดยงาย 
จากรูปภาพ 5.2 คือ รายงานสถานการณผังลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง ซ่ึงทําใหเขาใจวาสถานีเฝาระวัง C13 
เปนจุดสําคัญท่ีวัดปริมาณน้ําไหลผาน เนื่องจากอยูทายเข่ือนเจาพระยา รวมไปถึง สถานี S5 ซ่ึงเปนสถานีวัด
ปริมาณน้ําจากเข่ือนพระรามหกและแมน้ําลพบุรีท่ีจะมาบรรจบแมน้ําเจาพระยากอนถึงสถานี C29A ซ่ึงอยู ณ 
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ตาราง 5.2 เกณฑชี้วัดการยกระดับความรุนแรงของภัยน้ําทวม 

ระดับความรุนแรง เกณฑชี้วัด 
อัตราระบายน้ํา แมน้ํา

เจาพระยา/ ปาสัก 
(ลบ.ม./ วินาที) 

ระดับเจาพระยา ณ ปตร.สน.
คลองบางหลวงเชียงราก (ม. 

รทก.) 

ปริมาณน้ําฝนในพ้ืนท่ีนํา
รอง (มิลลิเมตร/ชม.) 

ปกติ <1,800 (C13) 
<700 (S5) 

<2,500 (C29A) 

<1.5 <60 
ฝนตก 1 วัน 

เฝาระวัง >1,800 (C13) 
>700 (S5) 

>2,500 (C29A) 

1.5 – 2.5 60-90 
ฝนตก 1 วัน 

เสี่ยง > 2,300 (C13) 
> 1,050 (S5) 

> 3,000 (C29A) 

2.5 – 3.0 > 90 
ฝนตก 1 วัน 

วิกฤต >2,840 (C13) 
>1,400 (S5) 

>3,500 (C29A) 

> 3.0 > 90 
ฝนตกตดิตอกัน เกิน 1-2 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 
 



รูปภาพ 5.1: ภาพรายงานสถานการณน้ําในแมน้ําเจาพระยา 

 

 
ที่มา: ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง สํานักบริหารจัดการน้าํและอุทกวิทยา กรมชลประทาน, http://www.hydro-
5.com/index_.php?id=100P 
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รูปภาพ 5.2: ผังลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง 

 
ที่มา: ศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา กรมชลประทาน 
http://water.rid.go.th/flood/plan_new/chaophaya/Chao_low.php?cal2=03102016 
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5.2 ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากอุทกภัย 

 
 เม่ือพิจารณาจากความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากอุทกภัยตามระดับความรุนแรงของการเกิดอุทกภัย สามารถวิเคราะหความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ได ดังตอไปนี้ 

ตาราง 5.3: ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากอุทกภัยตามระดับความรุนแรง 

ระดับความรุนแรง ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

ดานชุมชน ดานอุตสาหกรรม ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ปกติ ไมไดรับผลกระทบ ไมไดรับผลกระทบ ไมไดรับผลกระทบ 

เฝาระวัง ปริมาณนํ้าจากภาคเหนือและนํ้าลนตลิ่ง 
• ไมไดรับผลกระทบหากระดบันํ้าเจาพระยาบริเวณคลองบาง
กุฎีทองไมเกิน 1.5 เมตร 
• กรณีเกิน 1.5 เมตร ประชาชนโดยเฉพาะหมูท่ี 1,2, และ 3 ท่ี
อยูบริเวณถนนบางกะดีสายใน อาจไดรับความไมสะดวกในการ
เดินทาง และท่ีพักอาศัยอาจไดรับความเสยีหายบางสวน   

 
ปริมาณนํ้าฝนตกในพ้ืนท่ี 
• ไมไดรับผลกระทบ 

ไมไดรับผลกระทบ ไมไดรับผลกระทบ 

เสี่ยง ปริมาณนํ้าจากภาคเหนือและนํ้าลนตลิ่ง 
• บานเรือนโดยเฉพาะหมูท่ี 1,2, และ 3 ท่ีอยูนอกคันกันนํ้า 
ไดรับความเสียหายหนัก ประชาชนตองอพยพไปอาศัยอยูท่ีอ่ืน และ
เกิดความไมสะดวกในการเดินทาง นอกจากน้ันอาจเกิดอุบัติเหตุจาก
สายไฟฟา 
• ประชาชนสูญเสียรายได และอาจตกงานเน่ืองจากไมสามารถ
เดินทางไปปฏิบัติงานได 
• มีปญหาดานการสุขาภิบาล สภาพแวดลอมความเปนอยู 
โดยเฉพาะผูเปราะบางอาจไดรับโรคท่ีมากับนํ้าโดยงาย 
• มีปญหาการใชไฟฟา และนํ้าประปาบางจุด 

 

ปริมาณนํ้าจากภาคเหนือและนํ้าลนตลิ่ง 
• ไดรับผลกระทบทางออม จากคูคาท่ี

อยูในพ้ืนท่ีนํ้าทวม 
• พนักงานบางสวนไมสามารถเดินทาง

มาทํางานไดเน่ืองจากภาวะนํ้าทวม 
 
ปริมาณนํ้าฝนตกในพ้ืนท่ี 
• บริเวณพ้ืนท่ีแองกะทะมีนํ้าทวมขัง

เพ่ือรอการระบาย 
• เกิดความลาชาในการขนสงสินคา

ใหแกลูกคา 

ปริมาณนํ้าจากภาคเหนือและนํ้าลน
ตลิ่ง 
• ไดรับผลกระทบเล็กนอย 
จากการชํารุดอุปกรณ เสาไฟฟา 
หรืออ่ืน ๆ 
• อาจไมสามารถบริการจาย
ไฟฟาและประปาแกภาคประชาชน
ไดอยางท่ัวถึง 
• ถนนมีการชํารุดเล็กนอย
เน่ืองจากถูกนํ้าทวมขัง 
• ระบบการกําจัดของเสยี
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ระดับความรุนแรง ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

ดานชุมชน ดานอุตสาหกรรม ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ปริมาณนํ้าฝนตกในพ้ืนท่ี 

• ประชาชนอาจไดรับความไมสะดวกในการเดินทางเน่ืองจาก
นํ้าทวมขัง เพ่ือรอการระบาย 
• ผูเปราะบางอาจไดรับโรคท่ีมากับนํ้าโดยงายหากตองเดินลุย

นํ้าเปนเวลานาน 
• พาหนะเดินทางของประชาชนอาจไดรับความเสียหาย 

 

 
 

อาจมีปญหากรณีถูกนํ้าทวมขัง 
 

ปริมาณนํ้าฝนตกในพ้ืนท่ี 
• อาจมีไฟฟาดับในบริเวณใด

บริเวณหน่ึงช่ัวคราว 
• ถนนมีการชํารุดเล็กนอย 

เน่ืองจากถูกนํ้าทวมขัง 
• ระบบการกําจัดของเสยีอาจมี

ปญหากรณีถูกนํ้าทวมขัง 
วิกฤต ปริมาณนํ้าจากภาคเหนือและนํ้าลนตลิ่ง 

• บานเรือน ไดรับความเสยีหายหนัก ประชาชนตองอพยพไป
อาศัยอยูท่ีอ่ืน และเกิดความไมสะดวกในการเดินทาง นอกจากน้ัน
อาจเกิดอุบัติเหตุจากสายไฟฟา 
• ประชาชนสูญเสียรายได และตกงาน 
• ประชาชนอาจไดรับบาดเจ็บถึงชีวิตจากเหตุนํ้าทวมสูง หรือ
โรค หรือสัตวมีพิษท่ีมากับนํ้า 
• พาหนะเดินทางของประชาชนไดรบัความเสยีหาย 
• ปญหาดานสุขาภิบาลและสภาพแวดลอมความเปนอยู กรณี
ประชาชนไมอพยพออกนอกพ้ืนท่ี 
• ประชาชนมีความกังวลเก่ียวกับความปลอดภัยในทรัพยสิน 
รวมท้ังท่ีอยูอาศัย 
• เกิดปญหาความเครียด กังวล ทําใหสุขภาพเสีย 
• ไมสามารถใชสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟา) ได และไดรับ
ความไมสะดวกในการหาเครื่องอุปโภคบรโิภค 
 

 
 

ปริมาณนํ้าจากภาคเหนือและนํ้าลนตลิ่ง 
• มีปญหาเรื่องการดําเนินธุรกิจอยาง

ตอเน่ืองแกลูกคา 
• พ้ืนท่ีบางสวนของโรงงานอาจถูกนํ้า

ทวม 
• ไดรับความไมสะดวกในการใช

สาธารณูปโภคตาง ๆ  
• พนักงานบางสวนไมสามารถเดินทาง

มาทํางานไดเน่ืองจากภาวะนํ้าทวม 
• การขนสงสินคาเปนไปดวยความ

ยากลําบาก หรือไมสามารถทําการ
ขนสงได 

• เครื่องจักรท่ีไมสามารถยกข้ึนหรือ
เคลื่อนท่ีไดอาจถูกนํ้าทวมขัง ไดรบั
ความเสยีหาย ตองหยดุการผลติ 

ปริมาณนํ้าฝนตกในพ้ืนท่ี 
• บริเวณพ้ืนท่ีแองกะทะมีนํ้าทวมขัง

เพ่ือรอการระบาย 

ปริมาณนํ้าจากภาคเหนือและนํ้าลน
ตลิ่ง 
• อุปกรณ เครื่องจักร ไดรับความ

เสียหาย 
• พ้ืนท่ีท่ีสําคัญตอการควบคุมการ

จายกระแสไฟฟา หรือการผลิต
นํ้า จนตองหยุดดําเนินการผลติ 
สงผลใหไมสามารถใหบริการแก
ประชาชน เอกชน และ
อุตสาหกรรมไดตามเปาหมาย
ท่ีตั้งไว 

• ถนนถูกกัดเซาะ ไดรับความ
เสียหายอยางหนัก 

• สถานท่ีจัดเก็บขยะมลูฝอย 
รวมถึงการกําจัดของเสียไม
สามารถใชบริการได 
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ระดับความรุนแรง ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

ดานชุมชน ดานอุตสาหกรรม ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ปริมาณนํ้าฝนตกในพ้ืนท่ี 
• พ้ืนท่ีอาศัยบางสวน โดยเฉพาะตั้งอยูในพ้ืนท่ีแองกะทะ ไดรับ
ความเสยีหายจากนํ้าทวม 
• ประชาชนอาจไดรับความไมสะดวกในการเดินทางเน่ืองจาก
นํ้าทวมขัง เพ่ือรอการระบาย 
• ผูเปราะบางอาจไดรับโรคท่ีมากับนํ้าโดยงายหากตองเดินลุย
นํ้าเปนเวลานาน 
• พาหนะเดินทางของประชาชนอาจไดรับความเสียหาย 
• เกิดปญหาความเครียด กังวล ทําใหสุขภาพเสีย 

• มีปญหาการใชไฟฟา และนํ้าประปาบางจุด 

• อาจเกิดนํ้าทวมสูงโดยฉับพลันหากสถานีสูบนํ้าไมทํางาน ทํา

ใหบานเรือนอาศัยไดรบัความเดือนรอน 

• อาจเกิดนํ้าทวมสูงโดยฉับพลันหาก
สถานีสูบนํ้าไมทํางาน ทําใหการผลิต
และการขนสงหยุดชะงัก 

• เกิดความลาชาในการขนสงสินคา
ใหแกลูกคา 

• อาจมีปญหาในการใชไฟฟา และ
นํ้าประปาบางจดุ 

ปริมาณนํ้าฝนตกในพ้ืนท่ี 
• บริเวณพ้ืนท่ีแองกะทะมีนํ้าทวม

ขังเพ่ือรอการระบาย 
• อาจเกิดนํ้าทวมสูงโดยฉับพลัน

หากสถานีสูบนํ้าไมทํางาน ทําให
ระบบขนสง และสาธารณภูปโภค
มีปญหา 

• เกิดไฟฟาดับในบริเวณใดบรเิวณ
หน่ึงเปนเวลานาน 
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5.3 ทรัพยากรท่ีจําเปนตอการดําเนินงานอยางตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี 

 

5.3.1 แผนผังการวิเคราะหทรัพยากร 

 

 เพ่ือใหทราบถึง ความสัมพันธระหวางภัยพิบัติ ทรัพยากรท่ีจําเปนตอการดําเนินงาน และผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึนในระดับพ้ืนท่ี คณะทํางานสามารถสรางแผนผังการวิเคราะหได ดังตัวอยาง  

 

รูปภาพ 5.3: ตัวอยางแผนผังการวิเคราะหทรัพยากร 

 
ที่มา: คูมือการวางแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับพื้นที่ ฉบับภาษาไทย (2558) JICA แปลโดย ADPC 

 

 ทรัพยากร (Resources) คือ องคประกอบท้ังหมดท่ีองคกรตองใชเพ่ือใหการดําเนินการดําเนินตอไปได 

และบรรลุตามวัตถุประสงค ยกตัวอยางเชน บุคลากร ทักษะความรู เทคโนโลยี อาคารสถานท่ี วัตถุดิบ ขอมูล และ

โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมท่ีจําเปนตอชีวิตประจําวันและความตอเนื่องทางอุตสาหกรรม เชน พลังงาน ประปา 

การสื่อสาร การขนสง ระบบกําจัดของเสีย และอ่ืน ๆ โดยโครงสรางพ้ืนฐานสวนมากถูกกําหนดใหเปน ทรัพยากร

ภายนอก (External Resources)  

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางกลยุทธ Area BCM ในวันจันทรท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ท่ี

ประชุมไดอภิปรายถึง ทรัพยากร สิ่งจําเปน หรือโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เพ่ือเอ้ืออํานวยการดําเนินธุรกิจอยาง
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ตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี ไดแก เขตอุตสาหกรรม บริษัทผูเชาในสวนอุตสาหกรรม พนักงาน เขตเมืองชุมชน ผูอาศัยใน

พ้ืนท่ี แมน้ํา ถนน ทางรถไฟ (ไมสําคัญในพ้ืนท่ี) รถสินคาและเรือเม่ือเกิดเหตุน้ําทวม รถโดยสาร ทาเรือ (ไมมีใน

พ้ืนท่ี) สนามบิน (ไมมีในพ้ืนท่ี) ไฟฟา ประปา ประปาเพ่ือการอุตสาหกรรม กาซธรรมชาติเพ่ือการอุตสาหกรรม 

โทรศัพท อินเตอรเนต อาคารสาธารณะ และเครื่องชวยปองกันภัยพิบัติ (เชน คันดิน ประตูน้ํา) ท้ังนี้ท่ีประชุมยังได

อภิปรายถึง ระยะเวลาท่ีตองการฟนฟูทรัพยากรเหลานี้ในท่ีประชุมดวย 

 

5.3.2 การระบุปญหาคอขวด (Bottlenecks) ของพ้ืนท่ี (ความเสียหายและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การหยุดชะงักของทรัพยากร) และความสามารถในการฟนฟูภัยพิบัติ 

  

 ทรัพยากร หรือโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญมากตอการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี กรณีเกิด

ความเสียหาย สิ่งเหลานี้อาจจะกลายเปนปญหาคอขวด (Bottle necks) หรือปจจัยท่ีสําคัญท่ีหากขาดไปจะสงผล

กระทบอยางรุนแรงตอพ้ืนท่ี หรือทําใหกระบวนการท้ังหมดไมสามารถดําเนินงานตอไปได เปนเหตุใหการฟนฟูสิ่งตาง ๆ 

ลาชา ซ่ึงสวนมากปญหาคอขวดนี้ มาจากความเสียหายดานโครงสรางของโครงสรางพ้ืนฐาน หรือความเสียหายดานการ

ใชงานของโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ดานการคมนาคมขนสง และสาธารณูปโภคเพ่ือการยังชีพ  

 คณะทํางานจัดทําโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ได

ใชแผนท่ีระดับสูงต่ํา ภาพถายดาวเทียม และแผนท่ีตั้งสถานท่ีสําคัญบริเวณพ้ืนท่ีนํารอง เพ่ือทําการวิเคราะหและ

อภิปรายปญหาคอขวดท่ีอาจจะเกิดข้ึน และความสามารถในการฟนฟูหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ รวมท้ังระยะเวลายอมรับการ

ขาดแคลนทรัพยากร โดยสามารถสรุปได ดังนี้ 

 

ตาราง 5.4: การระบุปญหาคอขวดในพ้ืนท่ี 
กรณีเกิดอุทกภัยอยูในระดับ เสี่ยงถึงวิกฤต 

ทรัพยากร ลักษณะความ

เสียหาย  

ผลกระทบตอพ้ืนท่ี ความสามารถใน

การฟนฟูหลัง

เกิดเหตุภัยพิบัติ

ในปจจุบัน 

ระยะเวลาท่ี

ยอมรับ การขาด

สิ่งท่ีจําเปนน้ี 

(ภาวะหยุดชะงัก) 

ความจําเปนท่ี

ตองมีมาตรการ

เพ่ือรองรับ

เพ่ิมเตมิ 

นํ้าประปา มีการปนเปอน ไมสามารถมีนํ้าดิบใชใน

กระบวนการผลติและ

การบริโภค 

ปานกลาง ไมเกิน 1 วัน จําเปน 

ไฟฟา ปริมาณนํ้ามาก 

จําเปนตองตัดไฟ

บางสวน 

โดยเฉพาะสวน

ไมมีกระแสไฟฟาใช 

หรือมีไมเพียงพอ 

ปานกลาง ไมเกิน 1 วัน 

สําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม 

ไมเกิน 3 วัน 

จําเปน 
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กรณีเกิดอุทกภัยอยูในระดับ เสี่ยงถึงวิกฤต 

ทรัพยากร ลักษณะความ

เสียหาย  

ผลกระทบตอพ้ืนท่ี ความสามารถใน

การฟนฟูหลัง

เกิดเหตุภัยพิบัติ

ในปจจุบัน 

ระยะเวลาท่ี

ยอมรับ การขาด

สิ่งท่ีจําเปนน้ี 

(ภาวะหยุดชะงัก) 

ความจําเปนท่ี

ตองมีมาตรการ

เพ่ือรองรับ

เพ่ิมเตมิ 

ของครัวเรือน เพ่ือ

ความปลอดภัยใน

พ้ืนท่ี  

สําหรับครัวเรือน 

(กรณีนํ้าลด) 

ถนนสายติวานนท 

(306) 

นํ้าทวมขังเกิน 50 

ซม.  

ทําใหมีการสญัจรในเชิง

บุคคลและเชิงพาณิชย

ยากลําบากเน่ืองจาก

เปนถนนหลัก 

ประชาชนท่ีอยูอาศัย

ดานฝงตะวันตกของ

ถนนอาจไดรับความ

เดือดรอนจากปญหานํ้า

ทวมขัง 

สูง ไมเกิน 1 วัน จําเปน 

ถนนเลียบคลอง

ประปา 

ถนนพัง เน่ืองจาก

แรงดันของ

ปริมาณนํ้า  

ไมสามารถใชเสนทาง

สํารอง สําหรับ 

โลจสิติกสของสวน

อุตสาหกรรม 

- ไมเกิน 1 วัน จําเปน 

ถนนบางกะดี

สายใน 

ถนนท่ีใชเปนคัน

กันนํ้าถูกนํ้าทวม

ขังเกิน 2 เมตร 

ประชาชนท่ีอยูนอกคัน

ก้ันนํ้าไดรับความ

เดือดรอน 

สูง ไมเกิน 1 วัน จําเปน 

ถนนสายประตูนํ้า

เชียงราก 

ถนนท่ีใชเปนคัน

กันนํ้าถูกนํ้าทวม

ขังเกิน 2 เมตร 

นํ้ามีโอกาสเขาสูพ้ืนท่ี

ดานในของสวน

อุตสาหกรรมบางกะดี  

สูง ไมเกิน 1 วัน จําเปน 

ประตรูะบายนํ้า

ช่ัวคราว สถานี

รังสิต 

**ไมมีความ

เสียหาย แตประตู

ระบายนํ้าอยูลึก

เขาไปในพ้ืนท่ีเพ่ือ

เอ้ือประโยชใหเรือ

ทรายใชในการ

พาณิชย 

 

ประชาชนท่ีอยูบริเวณ

ริมแมนํ้าดานนอกประตู

ระบายนํ้าไดรับความ

เดือดรอน และมโีอกาส

เกิดนํ้าทวมตั้งแตอยูใน

ระดับเฝาระวังถึงเสี่ยง 

ต่ํา - - 
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กรณีเกิดอุทกภัยอยูในระดับ เสี่ยงถึงวิกฤต 

ทรัพยากร ลักษณะความ

เสียหาย  

ผลกระทบตอพ้ืนท่ี ความสามารถใน

การฟนฟูหลัง

เกิดเหตุภัยพิบัติ

ในปจจุบัน 

ระยะเวลาท่ี

ยอมรับ การขาด

สิ่งท่ีจําเปนน้ี 

(ภาวะหยุดชะงัก) 

ความจําเปนท่ี

ตองมีมาตรการ

เพ่ือรองรับ

เพ่ิมเตมิ 

ศูนยพักพิง โรงเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กท่ีใช

เปนศูนยพักพิงผู

อาศัยนอกคันก้ัน

นํ้า ถนนบางกะดี

สายใน นํ้าทวมขัง

เกิน 1 เมตร 

ชุมชนบริเวณโรงเรยีน 

และผูอาศัยนอกคันก้ัน

นํ้าไมมีท่ีอยูอาศยั

ในชวงนํ้าทวม 

ต่ํา ไมเกิน 1 วัน 

หลังจากเริม่เปด

ศูนยพักพิง 

จําเปน 

เสบียงอาหาร ขาดแคลน 

เน่ืองจาก เกิด

ความลําบากใน

การจัดสงและมี

ราคาสูง 

ผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีขาด

แคลนเครื่องบริโภค 

สูง ไมเกิน 1 วัน ไมจําเปน 

ถนนเลียบคลอง

ประยรูศักดิ ์

** ไมมคีวาม

เสียหาย แตถนนน้ี

ใชเปนคันกันนํ้า

ท่ีมาจากตอนบน 

ไปสูกรุงเทพฯ ทํา

ใหการระบายนํ้า

จากพ้ืนท่ีอาจ

เปนไปดวยความ

ยากลําบาก 

การระบายนํ้าออกจาก

พ้ืนท่ีอาจเปนไปไดชา ผู

อยูอาศัยในพ้ืนท่ีบริเวณ

ใกลเคียงไดรับความ

เดือดรอน 

ปานกลาง - - 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี

และการเช่ือมตอ

สัญญาณ

อินเตอรเนต 

การรับสง

สัญญาณจากเสามี

ปญหา 

มีการตดิตอสวนบุคคล

และเชิงพาณิชย รวมท้ัง

ติดตอภาครัฐเพ่ือขอ

ความชวยเหลือได

ยากลําบากยิ่งข้ึน 

ปานกลาง ไมเกิน 6 ชม. จําเปน 
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บทท่ี 6 การจัดทํา Area BCM: ศักยภาพในการปองกันและบรรเทาอุทกภัยในปจจุบัน 

 

การประเมินและทบทวนศักยภาพ (Capacity Assessment) ของพ้ืนท่ีเก่ียวกับการปองกันและบรรเทา

อุทกภัยเปนสิ่งท่ีจําเปนตอการวางแผนเพ่ือปรับปรุงมาตรการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สําหรับพ้ืนท่ีโครงการนํารองการ

บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญในพ้ืนท่ีและ

เปนคณะทํางานโครงการนํารองฯ อาทิ สํานักงานจังหวัดปทุมธานี เทศบาลตําบลบางกะดี เทศบาลตําบลบานใหม 

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี บริษัทเอกชน และชุมชนบริเวณโดยรอบไดตระหนักถึงความสําคัญถึงการรับรูศักยภาพของ

ผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีในการปองกันและบรรเทาอุทกภัย 

ท้ังนี้ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทํางานโครงการนํารองฯ ในวันจันทรท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 

2559 ณ โรงแรมบางกอกกอลฟคลับ ท่ีประชุมไดรวมอภิปรายถึงศักยภาพหรือความสามารถในการปองกันและ

บรรเทาอุทกภัยในปจจบุัน ประกอบกับสวนอุตสาหกรรมบางกะดีไดรวมมือกับภาคเอกชน และภาครัฐท้ังระดับจังหวัด

และระดับทองถ่ิน เพ่ือจัดการประชุมหารือเก่ียวกับศักยภาพในการปองกันและบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ี ณ สํานักงาน

เทศบาลตําบลบางกะดี ในวันพฤหัสบดี ท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีจุดประสงค (1) เพ่ือสรางความเขาใจท่ี

ตรงกันเก่ียวกับศักยภาพของภาครัฐและสวนอุตสาหกรรม (แผนปฏิบัติการปองกันน้ําทวมประจําปของสวน

อุตสาหกรรม) ในการปองกันและบรรเทาอุทกภัยปจจุบัน ณ พ้ืนท่ีบริเวณสวนอุตสหากรรมบางกะดี และ (2) เพ่ือสราง

ความม่ันใจแกนักลงทุนหรือบริษัทเอกชนในพ้ืนท่ีสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซ่ึงการประชุมดังกลาวแสดงใหเห็นถึง

ความเขมแข็งภายใตความรวมมือจากทุกภาคสวน นั้น สามารถสรุปความสามารถของหนวยงานภาครัฐ เอกชน และ

ชุมชนในการปองกันและบรรเทาอุทกภัยในปจจุบัน จําแนกไดเปนดังนี้ 

 

6.1  ความสามารถของภาครัฐ 
 

 จากเหตุการณอุทกภัยใหญในป พ.ศ. 2554 จังหวัดปทุมธานีและหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของไดดําเนินการ

แกไขปรับปรุงมาตรการทางโครงสรางและมาตรการท่ีไมใชโครงสราง 31

32 เพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยซ่ึงสามารถ

แยกไดดังนี้ 
  
 
 
 

32 โดยทั่วไป มาตรการเพื่อปองกัน บรรเทา ตอบสนอง และฟนฟูกรณีเกิดเหตุอุทกภัย สามารถแยกไดเปนสองประเภทคือมาตรการโครงสราง และมาตรการ
ที่ไมใชโครงสราง (Structural and Non-Structural Measures) มาตรการทางโครงสราง คือ ส่ิงกอสรางทางกายภาพใด ๆ ที่ลดหรือ ปองกันผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากภัย หรือการใชวิธีการทางวิศวกรรมในการสรางระบบ หรือโครงสรางที่ทนตอภัยหรือมีศักยภาพในการรับ ปรับตัว และฟนคืนกลับจากภัย ใน
ขณะเดียวกัน มาตรการที่ไมใชโครงสราง คือ มาตรการใด ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับส่ิงกอสรางทางกายภาพ และใชความรู การฝกฝน หรือความเขาใจรวมกันใน
การลดความเส่ียงและผลกระทบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชนโยบายและกฎหมาย การสรางความตระหนักการอบรม และการใหการศึกษา 
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ตาราง 6.1: มาตรการการปองกันและบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดปทุมธานี และหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของหลังจาก
เกิดเหตุอุทกภัยป พ.ศ. 2554 

มาตรการทางโครงสราง มาตรการท่ีไมใชโครงสราง 

• ปรับปรุงแนวคันถนนและคันก้ันนํ้า ไดแก ถนนบางกะดี

สายใน (+2.5 ม.รทก.) ถนนสายประตูนํ้าเชียงราก (+3.5 

ม.รทก.) ถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (+4.0 ม.

รทก.) 

• ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าเพ่ิมเติมท่ีประตูระบายนํ้าและสถานีสูบ

นํ้า 

• การซอมแซม/ปรับปรุงเครื่องสูบนํ้าและประตูระบายนํ้า

ใหพรอมใชงาน 

• การดําเนินการจัดเก็บผักตบชวา 

• การลอกทอและรางระบายนํ้าเพ่ือรองรับนํ้า 

• การจัดตั้งศูนยพักพิงเพ่ือรองรับการอพยพ 

 

• การสรางเครือขายประสานงานระหวางหนวยงาน

ราชการ บ ริ ษั ท เอกชน  และ ชุมชน  ร วม กับ สวน

อุตสาหกรรมบางกะดี ในการสื่อสารขอมูลเพ่ือเฝาระวัง

และติดตามสถานการณอุทกภัย 

• การจัดทําแผนบริหารจัดการภัยพิบัติของหนวยงานตางๆ 

และการฝกซอมแผนทบทวนเปนประจําเพ่ือใหแผนมี

ความเปนปจจุบัน 

• การประสานงานรวมระหวางภาครัฐและเอกชนในการสูบ

นํ้าเพ่ือระบายไปยังพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ 

• การรายงานขอมูลสถานการณ นํ้าและการแจงเตือน 

(ขอมูลรวมไดมาจาก กรมอุต-ุอุทกวิทยา) 

• การเตรียมความพรอมดานเสนทางอพยพและจุดอพยพ 

 

 จังหวัดปทุมธานีมีมาตรการปฏิบัติการเชิงรุกเพ่ือการปองกันและบรรเทาอุทกภัยภายใตภารกิจ “ยุทธการคืน

ความสุขใหคนปทุม” 

 เพ่ือดูแลปองกันมิใหเกิดอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการมาตรการปองกัน ดังนี้ (1) ดูแล 

ซอมแซม ประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ํา ซ่ึงพ้ืนท่ีบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดีนั้น จังหวัดไดรวมมือกับโครงการ

ชลประทานจังหวัดปทุมธานี ดูแลตรวจสอบประตูน้ําและสถานีสูบน้ําท่ีมีผลตอพ้ืนท่ี ไดแก ประตูระบายน้ําสถานี 

(ปตร.สน.) เชียงรากนอย ปตร.สน.เชียงรากใหญ ปตร.สน.บานกระแซง ปตร.สน.บานพราว ปตร.สน.บางหลวงเชียง

ราก ปตร.สน.จุฬาลงกรณ และ ปตร.สน.ชั่วคราวปากคลองรังสิต (2) การดําเนินการจัดเก็บผักตบชวาตามลําคลอง

ท้ังหมดในจังหวัดปทุมธานีซ่ึงมีคลองกวา 200 ถึง 300 คลอง และ (3) การลอกทอและรางระบายน้ําเพ่ือรองรับ

ปริมาณน้ําไหลผานและปริมาณน้ําฝนในพ้ืนท่ี นอกจากกรมทางหลวงชนบทแลว จังหวัดยังไดรับความรวมมือจาก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ ในการขุดลอกทอและรางระบายน้ําในพ้ืนท่ี เพ่ือใหม่ันใจวาภาครัฐมีการบริหาร

จัดการท่ีดี และเพ่ือเตรียมรับมือกับเหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนดังเชน ป พ.ศ. 2554  

 เทศบาลตําบลบางกะดี เปนผูรับผิดชอบและเปนผูนําทองถ่ินหลักในพ้ืนท่ีนํารองการบริหารความตอเนื่อง

ทางธุกิจในระดับพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลบางกะดีไดมีการกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจากปญหาอุทุกภัย ซ่ึงเปนลักษณะท่ีลุมแอง

กระทะ และท่ีลุมริมแมน้ํา โดยพ้ืนท่ีดังกลาวมักถูกน้ําทวมขังเปนประจําทุกป ปจจุบันเทศบาลตําบลบางกะดีมีการ

กําหนดสถานท่ี เพ่ือรองรับการอพยพจํานวน 5 แหง ไดแก วัดบางกระดี โรงเรียนวัดบางกุฏีทอง วัดบางกุฎีทอง 

โรงเรียนเทศบาลตําบลบางกะดี เทศบาลตําบลบางกะดี เพ่ือใหการบรรเทาอุทกภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนเปนไปไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลบางกะดีไดมีการจัดเตรียมกําลังคน ยานพาหนะ เรือทองแบน และไดจัดหาพ้ืนท่ีรองรับ

น้ําตามแนวพระราชดําริ (แกมลิง) การขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ รวมท้ังกําจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ํา และตรวจสอบ

ขอมูลปริมาณน้ําฝน และไดปรับปรุง ซอมแซม และติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพ่ิมเติมเพ่ือใหพรอมใชการไดทันทวงที โดย

เครื่องสูบน้ํา (ตามแผนประจําปของเทศบาลตําบลบางกะดีประจําป พ.ศ. 2559) ไดถูกติดตั้งตามแนวเขตพ้ืนท่ีเสี่ยง

อุทกภัย หมู 1 หมู 2 และหมู 3 โดยเฉพาะผูอยูอาศัยริมแมน้ําเจาพระยา เปนระยะทาง 5 กิโลเมตร ดังรายละเอียดใน

ตาราง 6.2 

ตาราง 6.2: สถานท่ีติดตั้งเครื่องสูบน้ําของเทศบาลตําบลบางกะดีประจําป 2559 

สถานท่ีติดตั้ง จํานวนเครื่องสูบนํ้า ขนาดเครื่องสูบนํ้า 

บริเวณประตูก้ันนํ้า คลองวัดสังลาน หมู 3 1 12” 

บริเวณประตูก้ันนํ้า สามแยกวัดบางกุฎีทอง หมู 2 2 12” 

บริเวณเข่ือนก้ันนํ้า คลองศาลาแดง หมู 1 1 8” 

บริเวณอนามัยบานเกริน หมู 1 2 6” 

บริเวณประตูก้ันนํ้าคลองตานก หมู 3 1 9” 

บริเวณประตูก้ันนํ้าคลองบางง้ิว หมู 5 12 2” 

ที่มา: แผนที่ตําบลบางกะดีแสดงแนวเขตพื้นที่เส่ียงอุทกภยัประจาํป 2559 

นอกจากนั้นโครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานีซ่ึงเปนหนวยงานท่ีดูแลพ้ืนท่ีชลประทานบริเวณสวน

อุตสาหกรรมบางกะดี ไดดําเนินการตามแผนการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา (ฤดูฝน) ของกรมชลประทาน 

โดยแบงเปนมาตรการทางโครงสราง และมาตรการท่ีไมใชโครงสราง ตามตาราง 6.3 ดังนี้ 

 

ตาราง 6.3: แผนการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา ของโครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี 
มาตรการทางโครงสราง มาตรการท่ีไมใชโครงสราง 

• แผนงานขุดลอก และการกําจัดผักตบชวาเพ่ือสามารถเพ่ิม
ความจุ ในการรับ นํ้ าในคลองชลประทาน  เพ่ือ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการรับนํ้ากรณีภัยแลง และการรอระบายนํ้า
กรณีอุทกภัย 

• งานซอมแซม บํารุง และรักษา อาคารชลประทาน 
ประตูนํ้า สถานีสูบนํ้า เพ่ือควบคุมการสงนํ้า ระบายนํ้า 
และสูบนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงคันปด
ลอมริมแมนํ้าเจาพระยา 

• ตรวจสอบความพรอมใชงานของอาคารชลประทานตาง ๆ 
ไดแก คันก้ันนํ้าประตูระบายนํ้า และประตูนํ้าและสถานี
สูบนํ้า 

• การคาดการณและติดตามจากสภาวะทางอุตุ-อุทกวิยา 
• ใชระบบโทรมาตรเพ่ือการพยากรณนํ้าและเตือนภัย  
• ควบคุมปริมาณนํ้าไดตามพยากรณ เช่ือมโยงขอมูล และ

วิเคราะหแนวโนมแสดงสถานการณโดยการวิเคราะหแนว
จากคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะหแนวโนม
สถานการณนํ้า  
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6.2  ความสามารถของภาคเอกชน 

 

จากพ้ืนท่ีโครงการนํารองฯ สวนอุตสาหกรรมบางกะดีไดเปนผูนําภาคเอกชน และเปนผูประสานงานภาครัฐ

ระดับจังหวัด ระดับทองถ่ิน และบริษัทเอกชน เพ่ือทําความเขาใจรวมกันเก่ียวกับมาตรการปองกันและบรรเทาอุทกภัย

ท่ีอาจเกิดข้ึนท่ียังคงมีอยูในพ้ืนท่ีนํารอง บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  

 

6.2.1 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
 

 จากเหตุการณอุทกภัยใหญในป พ.ศ. 2554 จังหวัดปทุมธานีและหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของไดดําเนินการแกไข

ปรับปรุงมาตรการทางโครงสรางและมาตรการท่ีไมใชโครงสราง  เพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยซ่ึงสามารถแยกได

ดังนี้  

 

ตาราง 6.4: มาตรการการปองกันและบรรเทาอุทกภัยของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

หลังจากเกิดเหตุอุทกภัยป พ.ศ. 2554 

มาตรการทางโครงสราง มาตรการท่ีไมใชโครงสราง 

• สรางเข่ือนคอนกรีตขนาดความสูง +5.00 MSL ลอมรอบ

บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เปนระยะทาง 8.762 

กิโลเมตร โดยเปนผนังคอนกรีตคูซึ่งรถสามารถว่ิงบน

เข่ือนไดเปนระยะทาง 7.227 กิโลเมตร และเปนผนัง

คอนกรีตเดี่ยวเปนระยะทาง 1.535 กิโลเมตร โดยเข่ือน

ปองกันนํ้าทวมไดถูกออกแบบโดยใชคาบความถ่ีของฝน 

70 ปเปนเกณฑ 

• ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าท่ีมีกําลังสูบสูง 1 ลบ.ม./วินาที จํานวน 

5 เครื่อง ซึ่งจะมีความสามารถสูบนํ้าออกจากโครงการได 

5 ลบ.ม./วินาที หรือ 432,000 ลบ.ม./วัน พรอมเครื่อง

กําเนิดไฟฟาเครื่องยนตดีเซลสํารองกรณีเกิดเหตุไฟฟาดับ 

นอกจากน้ันไดยกระดับความสูงอาคารควบคุมหรือสถานี

สูบนํ้าของโครงการจากเดิมอยู ท่ี +4.00 ม.รทก. เปน 

+5.00 ม.รทก. 

• พ้ืนท่ีสวนอุตสาหกรรมไดออกแบบใหมีระบบระบาย

นํ้าฝนเปนระบบรางเปด ซึ่ งแยกตางหากจากระบบ

ระบายนํ้าเสียจากโรงงานซึ่งเปนระบบปดอยางชัดเจน นํ้า

จะไหลไปรวมยังบอเก็บนํ้าหรือพ้ืนท่ีพักนํ้า (แกมลิง) ของ

• การสรางเครือขายประสานงานระหวางหนวยงาน

ราชการ บ ริ ษั ท เอกชน  และ ชุมชน  ร วม กับ สวน

อุตสาหกรรมบางกะดี ในการสื่อสารขอมูลเพ่ือเฝาระวัง

และติดตามสถานการณอุทกภัย 

• การจัดตั้งคณะกรรมการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เพ่ือ

การบริหารและจัดการนํ้า 

• การจัดทําแผนบริหารจัดการภัยพิบัติของหนวยงานตางๆ 

และการฝกซอมแผนทบทวนเปนประจําเพ่ือใหแผนมี

ความเปนปจจุบัน 

• การจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (BCP) ใน

ระดับองคกร 

• การซื้อประกันภัย 

• การเตรียมความพรอมดานเครื่องมือ อุปกรณและ

ยานพาหนะ ท่ีจําเปนแกการปฏิบัติงาน เชน วิทยุสื่อสาร 

เครื่องปนไฟ อุปกรณดับเพลิง เสื้อชูชีพ รถยนต เรือ และ

จัดเตรียมอาหารและนํ้าดื่ม พรอมจัดเตรียมอุปกรณปฐม

พยาบาล และวัสดุสําหรับการซอมแซมปองกันนํ้าทวม 

เชน ทราย หินคลุก และกระสอบทราย 
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มาตรการทางโครงสราง มาตรการท่ีไมใชโครงสราง 

โครงการซึ่งมีปริมาตรความจุท่ี 73,500 ลบ.ม. เพ่ือทํา

การสูบออกจากโครงการตอไป 

 

• การเตรียมความพรอมดานการติดตอสื่อสาร ชองทางการ

สื่อสาร และเครื่องมือสื่อสาร ผานทางโทรศัพท วิทยุ

สื่อสาร รถขยายเสียง และอิเล็กทรอนิกสสารสนเทศอ่ืน 

รวมท้ังกําหนดเครือขายการสื่อสารกรณีฉุกเฉินแกบริษัท

ท่ีอยูในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  

• การรายงานขอมูลสถานการณนํ้าและการแจงเตือน โดย

การติดตามขอมูลขาวสารสถานการณนํ้า แบงเปน (1) 

การติดตามขอมูลพยากรณระดับนํ้าทะเลหนุน จากกรม

อุทกศาสตร (2) การติดตามขอมูลพยากรณอากาศจาก

กรมอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูฝน และ 

(3) การติดตามขอมูลสถานการณนํ้าจากกรมชลประทาน

ท่ี  3 สถานีหลั ก  ได แก  C13 (นํ้ าระบายจากเข่ือน

เจาพระยา) S5 (นํ้าระบายจากเข่ือนพระรามหกและ

แมนํ้าลพบุรี) และ C29A (ปริมาณนํ้ารวมท่ีระบายจาก

สถานี C13 และ S5) 

• การเตรียมความพรอมดานเสนทางอพยพและจุดอพยพ 

 
 นอกเหนือจากการเตรียมการปองกันและบรรเทาอุทกภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนแลวนั้น สวนอุตสาหกรรมบางกะดี

ยังคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอมกรณีดําเนินมาตรการปองกันและบรรเทาอุทกภัย อาทิเชน การ

คํานึงถึงการมีโอกาสรั่วไหลของน้ํามันหลอลื่นหรือน้ํามันเชื้อเพลิง ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม สวนอุตสาหกรรมบางกะดีจึงมีมาตรการบํารุงรักษาและตรวจเช็คเครื่องสูบน้ําเปนประจํา ซ่ึงเครื่องสูบน้ํา

จะใชพลังงานจากกระแสไฟฟาเปนหลัก โดยจะใชน้ํามันเชื้อเพลิงในกรณีสํารองเทานั้น อยางไรก็ตาม หากเกิดน้ํามัน

รั่วไหลสวนอุตสาหกรรมจะมีมาตรการแกไขดวยการจัดเตรียมวัสดุซึมซับน้ํามันกอนการสูบน้ําออกนอกบริเวณสวน

อุตสาหกรรม นอกจากนั้น กรณีน้ําทวมเปนเวลานานดังเชนเหตุการณป พ.ศ. 2554 สวนอุตสาหกรรมจะทําการตรวจ

วิเคราะหและปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนการสูบออกสูภายนอก และรณรงคใหบริษัทท่ีอยูในพ้ืนท่ีสวนอุตสาหกรรม

เคลื่อนยายและจัดเก็บวัตถุอันตราย รวมท้ังการจัดการพ้ืนท่ีอยางถูกวิธีสอดคลองตามกฎหมายกําหนด 

 

6.2.2 บริษัทเอกชนอ่ืน  
 

 ถึงแมจะมีแตบริษัทเอกชนภายในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเทานั้นท่ีเปนผูรวมคณะทํางานโครงการนํารอง

การบริหารความตอเนื่องธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี แตในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่อง

ทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี ไดมีบริษัทอ่ืนท่ีตั้งอยูนอกสวนอุตสาหกรรมไดมาเขารวมอภิปรายดวย เชน บริษัท บางกอก
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กอลฟสปารีสอรท จํากัด ซ่ึงเปนวิสาหกิจขนาดกลางทําธุรกิจโรงแรมและสนามกอลฟในพ้ืนท่ี และบริษัท อายิโนะโมะ

โตะ (ประเทศไทย) จํากัด เขารวมการอภิปรายกลุมการบริหารความตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ีดวย โดยหลังจากประสบ

เหตุการณอุทกภัยใหญในป พ.ศ. 2554 บริษัทเอกชนท้ังในและนอกสวนอุตสาหกรรมบางกะดีไดดําเนินการจัดทํา

มาตรการการปองกันและบรรเทาอุทกภัยรวมกัน ดังตอไปนี้ 

 

ตาราง 6.5: มาตรการการปองกันและบรรเทาอุทกภัยของบริษัทเอกชนในพ้ืนท่ีหลังจากเกิดเหตุอุทกภัยป พ.ศ. 2554 
มาตรการทางโครงสราง มาตรการท่ีไมใชโครงสราง 

• การติดตั้งเครื่องสูบนํ้าเพ่ิมเติม 

• การซอมแซม/ปรับปรุงเครื่องสูบนํ้าและประตูระบายนํ้า

ใหพรอมใชงาน 

• การปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีบริษัทใหสูงข้ึน 

 

• การจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (BCP) ใน

ระดับองคกร 

• การยายสายการผลิตสินคาและเครื่องจักรสําคัญข้ึน

บริเวณช้ัน 2 ของโรงงาน 

• การยายอุปกรณและแผงควบคุมไฟฟาข้ึนท่ีสูง และปรับ

ผัง (layout) สายการผลิตใหม 

• การตรวจสอบโครงสรางอาคารประจําป 

• การซื้อประกันภัย 

 
 จากการอภิปรายรวมของภาคเอกชนตอการจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีนั้น 

ภาคเอกชนไดชี้แจงวาปจจัยท่ีทําใหศักยภาพหรือความสามารถของภาคเอกชนตอการปองกันและบรรเทาอุทกภัย

ลดลงในเหตุการณน้ําทวมป พ.ศ. 2554 เกิดจากสาเหตุหลัก คือ ขอมูลท่ีเท็จจริงจากหนวยงานภาครัฐเก่ียวกับ

สถานการณน้ํา โดยภาคเอกชนไดรับรูขาวสารจากชองทางสื่อโทรทัศนเปนหลักเทานั้น ทําใหไดขอมูลคลาดเคลื่อนและ

ลาชา อยางไรก็ดีบริษัทท่ีอยูภายในพ้ืนท่ีสวนอุตสาหกรรมบางกะดีไดรับขอมูลเก่ียวกับสถานการณน้ําไดทันทวงทีจาก

สวนอุตสาหกรรม  

 นอกจากนั้น จากเหตุการณอุทกภัยใหญท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ทําใหบริษัทเอกชนโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับองคกร

มากข้ึน ยกตัวอยางเชน บริษัท ทรานสตรอน (ไทยแลนด) จํากัด ซ่ึงไดรวมเปนหนึ่งในคณะทํางานโครงการนํารองฯ 

และเปนบริษัทท่ีจัดไดวาเปนวิสาหกิจขนาดกลาง32

33 นั้น ผูบริหารของบริษัทไดใหความสนใจและสนับสนุนใหพนักงาน

จัดทําแผนเพ่ือรองรับเหตุการณภัยพิบัติท่ีอาจทําใหกระบวนการทํางานของบริษัทหยุดชะงัก ประกอบกับพ้ืนท่ีบริเวณ

สวนอุตสาหกรรมบางกะดีไดรับเลือกจัดทําโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี ทําให

ผูบริหารสนับสนุนใหบริษัทเขารวมเปนหนึ่งในคณะทํางาน ซ่ึงโดยท่ัวไปความสามารถในการปองกันและบรรเทาภัย

พิบัติของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีอยูอยางจํากัดเนื่องจากเหตุผลดานความพรอมของทรัพยากร อาทิเชน

33 กรณีพนักงานของบริษัทมีจํานวนนอยกวา 200 คน สามารถถือไดวาเปนเอสเอ็มอี ตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวร
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2545 
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ดานการเงินและบุคลากร อยางไรก็ตาม การเขารวมเปนสวนหนึ่งของคณะทํางานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ

ในระดับพ้ืนท่ีทําใหบริษัทมีเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซ่ึงกลไกของเครือขาย ทําให

บริษัทเชื่อม่ันวาบริษัทจะมีความสามารถหรือศักยภาพในดานการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนขอมูลทางดานการ

บริหารจัดการภัยพิบัติมากข้ึน นอกจากนั้น การรับรูถึงมาตรการเพ่ือบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีจะทํา

ใหบริษัทไดรับประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานซ่ึงเปน

ทรัพยากรสําคัญท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท  

 

6.3 ความสามารถของชุมชน และผูอาศัยในพ้ืนท่ี 
 

 พ้ืนท่ีนํารองบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีลักษณะเปนท่ีลุมแองกระทะและเปนท่ีลุมริมแมน้ํามักมีปญหา

น้ําทวมขังเปนประจําทุกป ซ่ึงชุมชนในบริเวณดังกลาวสวนมากเปนชุมชนดั้งเดิมท่ีประชาชนสวนใหญไดอยูอาศัยในพ้ืน

ท่ีมาเปนระยะเวลานาน ดังนั้นประชาชนผูอาศัยในพ้ืนท่ีลุมริมน้ําจึงมองเห็นวาเรื่องอุทกภัยเปนภัยปกติท่ีเกิดข้ึนเปน

ประจาํ และยอมรับเรื่องดังกลาววาเปนสวนหนึ่งท่ีชุมชนมักจะเผชิญในการดํารงชีวิต ดังนั้นชุมชนในบริเวณดังกลาวจึง

มีการปรับท่ีพักอาศัยเปนลักษณะบานยกพ้ืนสูงและมีพ้ืนท่ีใตถุนดานลาง มีการจัดเตรียมเรือ และเครื่องสูบน้ําเพ่ือ

รับมือกับปญหาอุทกภัยท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังการสรางเครื่องมือวัดระดับน้ําโดยชุมชน และการทราบถึงขอควรปฏิบัติ

ตัวเบื้องตนเม่ือเกิดเหตุอุทกภัย เชน การชวยเหลือเบื้องตนแกผูประสบอุทกภัย การจัดเตรียมอาหารใหพรอมหากเกิด

อุทกภัย การอพยพไปยังศูนยอพยพท้ัง 5 จุดในพ้ืนท่ีตําบลบางกะดี การทําทางเดินชั่วคราวกรณีน้ําทวมขัง เปนตน 

โดยภาคองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ เชน เทศบาลตําบลบางกะดี และเทศบาลตําบลบานใหม รวมถึงผูนํา

ชุนชนแตละหมูไดใหความรูเพ่ือเสริมสรางความสามารถของชุมชน และผูอาศัยในพ้ืนท่ีอยางสมํ่าเสมอ 

 

6.4  บทบาทหนาท่ีการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินในระดับพ้ืนท่ี 
 

 เพ่ือใหการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีและธุรกิจสามารถฟนฟูไดอยางรวดเร็ว บทบาทและความรับผิดชอบของผูมี

สวนไดสวนเสียเพ่ือรับผิดชอบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังรายละเอียดในการติดตอของผูมี

สวนไดสวนเสียควรถูกระบุไวอยางชัดเจนในมาตรการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนั้น การกําหนดและ

ทราบถึงบทบาทและหนาท่ีในการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินในระดับพ้ืนท่ี ทําใหมีความพรอมเพ่ือเผชิญและบรรเทา

เหตุการณท่ีอาจสงผลใหการดําเนินงานหยุดชะงัก  

 จากท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการในวันศุกร ท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ของคณะทํางานโครงการนํารองฯ ได

อภิปรายและพิจารณาองคประกอบของการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินในระดับพ้ืนท่ีโดยอางอิงจากโครงสรางศูนย

บัญชาการของจังหวัดปทุมธานีตามพระราชบัญญัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ป พ.ศ. 2550 ท้ังนี้

ผูรับผิดชอบตอบทบาทตาง ๆ มาจากหนวยงานท่ีเปนสมาชิกในคณะทํางานโครงการนํารองฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย

103 
 



ในระดับพ้ืนท่ีนํารองบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซ่ึงบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบในแตละดาน มี

หนาท่ีโดยสังเขป ดังนี้ 

ดานปฏิบัติการ 

• จัดเตรียมวัสดุอุปกรณเพ่ือพรอมเผชิญเหตุอุทกภัยและจัดการฝกซอมแผน 

• เฝาระวัง ติดตาม และประเมินสถานการณอุทกภัยอยางสมํ่าเสมอเพ่ือรายงานและแจงหนวยงาน

ดานตาง ๆ พรอมเผชิญเหตุ 

• ดําเนินการคนหา กูชีพ กูภัย และชวยเหลือผูประสบภัย 

• อํานวยความสะดวกดานดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพยสินของผูประสบภัย 

• อํานวยความสะดวกดานการคมนาคม ไฟฟา และประปา 

• การสนับสนุนดานกําลังพล และรถขนสงทางการทหาร 

ดานสนับสนุน 

• อํานวยความสะดวกในการอพยพผูประสบภัยจากจุดเสี่ยงภัยไปยังจุดปลอดภัย 

• อํานวยความสะดวกในการอพยพผูประสบภัยกลับพ้ืนท่ีเม่ือเหตุการณอุทกภัยคลี่คลายแลว 

• ดําเนินการใหการชวยเหลือผูประสบภัยอยางเรงดวน โดยเฉพาะจัดหาอาหารสําเร็จรูป น้ําดื่ม และ

ยารักษาโรค 

• ดําเนินการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบภัย และประสานงานสงตอใหสถานพยาบาลเพ่ือสงตัว

ผูปวยกรณีเกินความสามารถท่ีจะรับมือได 

• รับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค และดําเนินการสงมอบใหแกผูประสบภัย 

• ใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกดานระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

• ฟนฟูสภาพจิตใจผูประสบภัย 

ดานการประชาสัมพันธ 

• ประสานงานกับจังหวัดและเทศบาล เพ่ือกระจายขาวใหกับสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ผูแทน

บริษัทเอกชน และประธานชุมชน  

• รายงานสถานการณอุทกภัยใหกับหนวยงานดานปฏิบัติการไดทราบอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสามารถ

ประเมินสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ประสานงานกับเทศบาลและหนวยงานตาง ๆ เพ่ือขอความชวยเหลือสนับสนุนในการกูชีพกูภัยและ

การบรรเทาทุกข 

ดานการประสานงาน 

• ประสานงานกับคณะกรรมการดานตาง ๆ เพ่ือการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ประสานงานกับหนวยงานดานปฏิบัติการ และดานสนับสนุน หรือหนวยงานภายนอกพ้ืนท่ีเพ่ือขอ

ความชวยเหลือสนับสนุนดานตาง ๆ  
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ตาราง 6.6: บทบาทหนาท่ีการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินในระดับพ้ืนท่ีบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

บทบาท หนวยงานรับผิดชอบ รายละเอียดการติดตอ/  
หมายเลขโทรศัพท 

ดานปฏิบัติการ   
งานการกูชีพ/ กูภัย เทศบาลตาํบลบางกะด ี

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปทุมธานี 
เทศบาลตาํบลบานใหม 
เทศบาลตาํบลบานกลาง 

02-019-6030-7 
02-581-7119-21, 1784 
02-501-1721, 02-501-2153 
02-979-6877  

งานความปลอดภัย เทศบาลตาํบลบางกะด ี
เทศบาลตาํบลบานใหม 
เทศบาลตาํบลบานกลาง 
สถานีตํารวจภูธรปากคลองรังสติ 

02-019-6030-7 
02-501-1721, 02-501-2153 
02-979-6877 
02-501-2298 

งานโครงสรางพ้ืนฐาน )สาธารณูปโภค(  สํานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี 
การประปานครหลวง 
การประปาสวนภมูิภาค 
การไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัดปทุมธานี 2 

02-529-5138 
02-504-0123 #2548, 1125  
02-581-6656, 1662 
02-501-3383, 02-019-5792-3 

หนวยทหารในพ้ืนท่ี ศูนยซอมสรางสิ่งอุปกรณสายสรรพาวุธ 02-501-2256 
งานวิเคราะหสถานการณ สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี 

โครงการชลประทานปทุมธานี 
สํานักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 

02-529-0939 
02-531-7721 
02-143-9605 

ดานสนับสนุน   
งานสื่อสาร ประชาสมัพันธจังหวัดปทุมธานี 

สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
02-979-1285 
02-501-1364 

งานเสบียง เทศบาลตาํบลบางกะด ี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ผูแทนบริษัทเอกชนตาง ๆ 

02-019-6030-7 
02-581-6043 
- บ. ทรานตรอน  
  02-501-1100 
- บ. โซน่ี เทคโนโลยี  
  02-501-1749 
- บ. บี.กริม บีไอพี เพาเวอร  
  02-156-9897 
- บ. โตชิบาคอนซูเมอรโปรดักส  
  02-501-1400 
- บ. อายิโนะโมะโตะ  
  02-019-5991-4 
- บ. ชบาบางกอก  
  02-501-3388 
- โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา  
  รีสอรท 02-0009777 
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บทบาท หนวยงานรับผิดชอบ รายละเอียดการติดตอ/  
หมายเลขโทรศัพท 

- บ. เทคโนโลยี สโตร  
  02-019-0216 
- บ. อาซาฮี อินเทค  
  02-501-1302 

งานขนสง แขวงทางหลวงปทุมธานี 02-529-1441-2 
งานรักษาพยาบาล เหลากาชาดจังหวัดปทุมธานี 

สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
02-581-5550 
02-581-6140 

งานระเบียบกฎหมาย สวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เทศบาลตาํบลบางกะด ี

02-567-5102  
02-019-6030-7 

งานสนับสนุนท่ัวไป ผูแทนบริษัทเอกชนตาง ๆ 
ผแทนจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ 
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 

ดูรายละเอียดทีงานเสบียง 
SIIT: 02-501-3505-20 
02-501-2284 

ดานการประชาสัมพันธ   
งานประชาสัมพันธ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดปทุมธานี 

สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
ประธานกรรมการชุมชนตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูแทนบริษัทเอกชนตาง ๆ  

02-979-1285 
02-501-1364 
- รอง ปธ.ชุมชนประตูนํ้าเชียงราก 
  081-493-1657, 086-887-9138 
- ปธ.ชุมชน ม.พฤกษาวิลล 
  081-924-8202 
- ปธ.ชุมชนคลองลําพู  
  082-584-8281 
- ปธ.ชุมชนคลองประปา 
  089-477-9041 
- ปธ.ชุมชนติวานนทพัฒนา 
  087-362-3320 
ดูรายละเอียดทีงานเสบียง 

ดานการประสานงาน   
งานการประสานงาน เทศบาลตาํบลบางกะด ี

สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
ประธานกรรมการชุมชนตาง ๆ 
ผูแทนบริษัทเอกชนตาง ๆ 

02-019-6030-7 
02-501-1364 
ดูรายละเอียดท่ีงานประชาสัมพันธ 
ดูรายละเอียดท่ีงานเสบียง 
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บทท่ี 7 การจัดทํา Area BCM: การวางกลยุทธและมาตรการ Area BCM 
 

 การกําหนดกลยุทธและมาตรการความตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ีเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหทรัพยากร และการ

ดําเนินงานท่ีสําคัญ อาทิเชน โครงสรางพ้ืนฐาน มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและสามารถฟนคืนสภาพไดภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดหรือยอมรับได  โครงการ Area BCM ในพ้ืนท่ีนํารองบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัด

ปทุมธานีไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทํางานโครงการฯ ในวันอังคาร ท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมี

จุดมุงหมายเพ่ือวิเคราะหมาตรการเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี  ท้ังนี้

นายสุรชัย ขันอาสา ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี ไดใหเกียรติมาเปนประธานเปดการประชุม นายสุรชัย คุมสิน ท่ี

ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนผูกลาวรายงานตอท่ีประชุมซ่ึงชี้ใหเห็น

ถึงความสําคัญตอการอภิปรายและความรวมมือของคณะทํางานเพ่ือรวมกันจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยาง

ตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี จากนั้นนางวารุณี ลําใย รองนายกเทศมนตรีตําบลบางกะดี ไดเปนประธานการอภิปรายใน

กลุมคณะทํางานโดยมีทีมงาน ADPC เปนผูอํานวยความสะดวกและประสานงาน เพ่ือรวมกันกําหนดวัตถุประสงค

และกลยุทธ รวมท้ังวิเคราะหมาตรการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี กรณีเกิดเหตุอุทกภัย 

 

7.1 การกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 
 

 การกําหนดวัตถุประสงคความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีนํารองบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี

เปนไปเพ่ือใหคณะทํางานโครงการนํารองฯ มีแนวทางในการบรรลุเปาหมายการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจใน

ระดับพ้ืนท่ีในทิศทางเดียวกัน โดยวัตถุประสงคความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี มีดังนี้ 

1) เพ่ือใหม่ันใจวาโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญในพ้ืนท่ีนํารองสามารถฟนฟูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด กรณีเกิด

เหตุอุทกภัย 

2) เพ่ือใหม่ันใจวาสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และบริษัทเอกชนอ่ืน ๆ สามารถบริหารงานไดอยางตอเนื่อง 

และไดรับผลกระทบในการบริหารและปฏิบัติงานจากกรณีอุทกภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนอยท่ีสุด 

3) เพ่ือใหม่ันใจวาผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีนํารองและบริเวณโดยรอบโดยเฉพาะอยางยิ่งผูประสบภัยมีความ

ปลอดภัยจากเหตุอุทกภัย และไดรับการดูแลจากภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนท่ีอยางสมเหตุผลและเทา

เทียม  

จากวัตถุประสงคท่ีกลาวมาในขางตน กลยุทธการบริหารความตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ีนํารองบริเวณสวน

อุตสหากรรมบางกะดี สามารถระบุไดดังนี้ 

กลยุทธท่ี 1: การพัฒนาการบริการจัดการโครงสรางพ้ืนฐานใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง กรณี

เกิดเหตุอุทกภัยในพ้ืนท่ีและบริเวณโดยรอบ (ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน) 
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กลยุทธท่ี 2: การเพ่ิมขีดความสามารถและความพรอมในการรับมือและปรับตัวของภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตอ

เหตุการณอุทกภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน (เสริมสรางขีดความสามารถ) 

กลยุทธท่ี 3: การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตอเหตุการณอุทกภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน (เสริมสรางขีด

ความสามารถ) 

กลยุทธท่ี 4: การพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทองถ่ิน เพ่ือปกปองและ

บรรเทาผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน และธุรกิจในพ้ืนท่ีหากเกิดเหตุอุทกภัยข้ึนในพ้ืนท่ีและบริเวณโดยรอบ 

(พัฒนาความรวมมือ) 

 

นอกจากนั้น เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับมาตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน นิยามประเภทมาตรการเพ่ือลดภัยพิบัติ และมาตรการทางโครงสราง และท่ีไมใชโครงสรางในการบรรเทา

ปญหาอุทกภัย ไดถูกอธิบายไวในลําดับถัดไปกอนหัวขอการวิเคราะหมาตรการเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ

ดําเนินงานธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี 

 

7.2 ประเภทมาตรการเพ่ือลดภัยพิบัต ิ
 

 สํานักงานวาดวยกลยุทธระหวางประเทศเพ่ือการลดภัยพิบัติแหงสหประชาชาติ (The United Nations 

Internatinal Strategy for Disaster Reduction: UNISDR) ได กําหนดนิยามการปองกัน (Prevention) การ

บรรเทาผลกระทบ (Mitigation) การเตรียมความพรอม (Preparedness) การรับมือ (Response) และการฟนฟู 

(Recovery) ซ่ึงเปนประเภทมาตรการลดภัยพิบัติตามตารางดังนี้ 

ตาราง 7.1: ประเภทมาตรการเพ่ือลดภัยพิบัติ 

ประเภท ความหมาย 

การปองกัน การหลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบจากอันตรายและภัยพิบัติท่ีเก่ียวของในทุกกรณี 

การบรรเทาผลกระทบ การลด หรือ การจํากัดผลกระทบในทางลบจากอันตรายและภัยพิบัติท่ีเก่ียวของ 

การเตรียมความพรอม ความรูและศักยภาพขององคกรและปจเจกบุคคลในการคาดการณ รับมือ และฟนคืนสภาพจาก

ผลกระทบของภัยพิบัต ิ

การรับมือ การใหการบริการฉุกเฉินและความชวยเหลือสาธารณะในระหวางหรือหลังจากเกิดภัยพิบัติในทันที

เพ่ือชวยชีวิต ลดผลกระทบตอสุขภาพ รักษาความปลอดภยั และตอบสนองตอความตองการพ้ืนฐาน

ของผูประสบภัย 

การฟนฟู การฟนฟู และการพัฒนาในบางกรณี อาคารสถานท่ี คุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีประสบภัย รวมถึง

ความพยายามในการลดปจจัยเสี่ยงท่ีกอใหเกิดภัยพิบัต ิ

ที่มา: นิยามการลดความเส่ียงจากภัยพบิัติ สํานักงานวาดวยกลยุทธระหวางประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแหงสหประชาชาติ; 

https://www.unisdr.org/we/inform/terminology 
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 นอกจากนั้น UNISDR ไดนิยามมาตรการทางโครงสราง และมาตรการท่ีไมเก่ียวกับโครงสราง (Structural 

and Non-Structural Measures)34 ดังนี้ 

 มาตรการทางโครงสราง คือ สิ่งกอสรางทางกายภาพใด ๆ ท่ีลดหรือปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

ภัย หรือการใชวิธีการทางวิศวกรรมในการสรางระบบหรือโครงสรางท่ีทนตอภัยหรือมีศักยภาพในการรับ ปรับตัว 

และฟนคืนกลับจากภัย 

 มาตรการท่ีไมเกี่ยวกับโครงสราง คือ มาตรการใด ๆ ก็ตามท่ีไมเก่ียวของกับสิ่งกอสรางทางกายภาพ และ

ใชความรู การฝกฝน หรือความเขาใจรวมกันในการลดความเสี่ยงและผลกระทบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชนโนบาย

และกฏหมาย การสรางความตระหนัก การอบรม และการใหการศึกษา 

 ตัวอยางของมาตรการทางโครงสรางท่ัวไปในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ไดแก เข่ือน คันก้ันน้ํา กําแพง

กันคลื่น สิ่งกอสรางท่ีทนตอแผนดินไหว และศูนยอพยพพักพิง และตัวอยางของมาตรการท่ีไมเก่ียวกับโครงสราง

ท่ัวไป ไดแก การสรางกฏ กฏหมายการวางแผนการใชท่ีดินและการบังคับใช การศึกษาวิจัยและประเมินผล 

แหลงขอมูล และโครงการสรางความตระหนัก 
 

7.3 มาตรการเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี 
 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันอังคาร ท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะทํางานโครงการนํารองฯ ได

รวมกันอภิปรายเพ่ือหามาตรการสําหรับพัฒนาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของพ้ืนท่ี โดยเนนการ

แกไขปญหาคอขวดท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตกลยุทธการบริหารความตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี ท้ังนี้การประชุมไดแบงการ

อภิปรายมาตรการเปน 3 กลุม ไดแก กลุมภาครัฐและผูดูแลโครงสรางพ้ืนฐาน กลุมภาคเอกชน และกลุมชุมชน ซ่ึง

มาตรการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DRR) ท่ีเปนไปไดท่ีจะแบงออกเปน 3 ชวงระยะเวลาตามเกณฑชี้วัดการ

ยกระดับความรุนแรงของภัยน้ําทวมท่ีอธิบายในบทท่ี 5 (ตาราง 5.2) ซ่ึงท้ัง 3 ชวงระยะเวลานี้คือ ชวงระยะปกติถึง

ระยะเฝาระวัง ชวงระยะเสี่ยงถึงระยะวิกฤต และชวงระยะวิกฤตถึงระยะปกติ ตามท่ีปรากฏใน ตาราง 7.2 ดานลาง 

 

34 https://www.unisdr.org/we/inform/terminology#letter-s 
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ตาราง 7.2: มาตรการการลดความเสี่ยง เพ่ือการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือรับมือการเกิดเหตุอุทกภัย  
ผูมีสวน
ไดเสีย
หลัก 

ปญหา 
คอขวด 

ระดับความรุนแรง
ของอุทกภัย34

35 
ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่งจาก

ภัยพิบตั ิ
มาตรการการลดความเสีย่งเปนไปได กลยุทธ BCM36 

ประเภทมาตรการ โครงสรางหรือ 
ไมใชโครงสราง 

รัฐ การประปา ระยะปกติถึงระยะ
เฝาระวัง 

การเตรียมความพรอม ไมใชโครงสราง การสํารวจปริมาณการใชนํ้าประปาเพื่อนําไปใชในการอุตสาหกรรม บริโภค และ
อุปโภค โดยการสํารวจจะทําใหสามารถกะเกณฑปริมาณน้ําที่ตองการใชในชวงยาม
เส่ียงถึงวิกฤต 

ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน 

 การปองกัน 
การเตรียมความพรอม 
การบรรเทาผลกระทบ 
 

โครงสรางและ 
ไมใชโครงสราง 

การสํารวจการวางระบบทอประปาเขาไปสูเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และกําหนด
แนวทางการลําเลียงน้ําจากการประปาสวนภูมิภาคไปสวนอุตสาหกรรมบางกะดีและ
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ  

ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน, เสริมสราง
ขีดความสามารถ 

 การเตรียมความพรอม 
การบรรเทาผลกระทบ 
 

ไมใชโครงสราง การสํารวจจุดเส่ียงการปนเปอนและการพังทลายของคลอง ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน 

 ระยะเส่ียงถึงระยะ
วิกฤต 

การรับมือ 
 

โครงสรางและ 
ไมใชโครงสราง 

การจัดสงน้ําด่ืมไปยังศูนยพักพิงและศูนยประสานงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดย การ
ประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค และปภ .เขต 1 ซ่ึง ปภ .เขต 1 มีรถผลิตน้ํา
ด่ืมเคล่ือนที่ 

พัฒนาความรวมมอื 

 การระบายและ
การบริหาร
จัดการน้ํา 

ระยะปกติถึงระยะ
เฝาระวัง 
และ 
ระยะวกิฤตถึงระยะ
ปกติ 

การปองกัน 
การบรรเทาผลกระทบ 
การฟนฟ ู
 

โครงสรางและ 
ไมใชโครงสราง 

โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี/ เทศบาลตําบลบางกะดี/ สวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี ดูแลและซอมแซมเคร่ืองสูบน้ําในพื้นที่ใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา 

ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน, เสริมสราง
ขีดความสามารถ 

 การเตรียมความพรอม 
การบรรเทาผลกระทบ 
 

โครงสรางและ 
ไมใชโครงสราง 

ทุกหนวยงานเตรียมกระสอบทราย และจัดการอบรมเร่ืองการวางกระสอบทรายแก
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 

พัฒนาความรวมมอื 

 
 
 
 
 

การปองกัน 
การเตรียมความพรอม  

ไมใชโครงสราง  กําหนดการสงขอมูลดานระดับน้ําและปริมาณน้ําฝนแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยมี
โครงการชลประทานปทุมธานี อุตุนิยมวิทยาปทุมธานี เปนผูตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลกอนสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ (ในปจจุบันขอมูลถูกสงไปให ปภ. จังหวัด 
เพื่อนําไปพิจารณาจัดทํามาตรการตอไป) 

พัฒนาความรวมมอื  

35 อางอิงจากตาราง 5.2  
36 อางอิงจากกลยุทธการบริหารความตอเนื่องในระดับพื้นที่ หนา 107 
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35 
ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่งจาก

ภัยพิบตั ิ
มาตรการการลดความเสีย่งเปนไปได กลยุทธ BCM36 

ประเภทมาตรการ โครงสรางหรือ 
ไมใชโครงสราง 

 การปองกัน 
การบรรเทาผลกระทบ 
 

โครงสราง หนวยงานที่เกี่ยวของมีการขุดลอกคูคลองอยางสม่ําเสมอ 
 

ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน 

 การปองกัน 
การบรรเทาผลกระทบ 

โครงสราง การพิจารณาเพิ่มชองทางการระบายน้ําของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี (ปจจุบันสวน
อุตสาหกรรม มีการระบายน้ําลงไปที่คลองเชียงรากซ่ึงอยูทางทิศเหนือของสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี) โดยพิจารณาใหมีการเพิ่มชองทางระบายน้ําทางทิศใต ณ 
บริเวณจุดที่ติดกับศูนยซอมสรางฯ เพื่อระบายน้ําลงไปที่คลองรังสิตประยูรศักด์ิ และ
พิจารณาการนําเคร่ืองสูบน้ําเคล่ือนที่มาวางไว ณ จุดดังกลาว   
 
***ขอสังเกต ป พ.ศ. 2554 JICA ไดสนับสนุนเคร่ืองสูบน้ําเคล่ือนที่ ไว ณ จุดศูนยซอม
สรางฯ ซ่ึงทําใหการระบายนํ้าที่ขังอยูในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 ระยะเส่ียงถึงระยะ
วิกฤต 

การรับมือ 
 

ไมใชโครงสราง กําหนดการสงขอมูลดานระดับน้ําและปริมาณน้ําฝนแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยมี
โครงการชลประทานปทุมธานี อุตุนิยมวิทยาปทุมธานี เปนผูตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลกอนสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

พัฒนาความรวมมอื 

 การรับมือ 
 

โครงสราง วางกระสอบทรายตามพื้นที่กําหนด และหนวยงานที่เกี่ยวของดูแลเร่ืองเคร่ืองสูบน้ํา ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน 

 การไฟฟา ระยะปกติถึงระยะ
เฝาระวัง 

การปองกัน โครงสราง การปรับปรุงระบบควบคุมสถานีจายไฟบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดีใหอยูในพื้นที่
สูง 

ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน 

  การเตรียมความพรอม ไมใชโครงสราง การออกสํารวจผูตองการใชไฟฟา และจุดเส่ียงที่อาจทําใหเกิดอันตรายจากการใช
ไฟฟาในชวงน้ําทวม 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

  การเตรียมความพรอม ไมใชโครงสราง การรณรงคใหทุกหนวยงานสําคัญในพื้นที่ควรมีเคร่ืองปนไฟฟา และเตรียมน้ํามันให
พรอมสําหรับใชเคร่ืองปนไฟ  

ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน,  
เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 การบรรเทาผลกระทบ ไมใชโครงสราง การกําหนดพื้นที่ที่ตองมีการจายไฟอยางตอเนื่องจากการไฟฟา  ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน 

 การปองกัน 
การบรรเทาผลกระทบ 

ไมใชโครงสราง พิจารณาจัดทํา MOU ระหวาง สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และ การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย เพื่อนําไฟฟาที่ผลิตไดไปใชเองในพื้นที่  (ปจจุบันโรงไฟฟาบีกริมส ใน
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ไดผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิต

เสริมสรางขีด
ความสามารถ, 
พัฒนาความรวมมอื 
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35 
ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่งจาก

ภัยพิบตั ิ
มาตรการการลดความเสีย่งเปนไปได กลยุทธ BCM36 

ประเภทมาตรการ โครงสรางหรือ 
ไมใชโครงสราง 

เปนจํานวน 90% และ ผลิตไวใชเองในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเปนจํานวน 10%)   
 ระยะเส่ียงถึงระยะ

วิกฤต 
การฟนฟ ู ไมใชโครงสราง จายไฟอยางตอเนื่องไปในพื้นที่ที่ไดกําหนดไว เชน สถานีสูบน้ํา สวนอุตสาหกรรม และ

ศูนยพักพิง 
ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน 

 การฟนฟ ู ไมใชโครงสราง การจายไฟสํารองตามขอตกลงตาม MOU ระหวาง สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ, 
พัฒนาความรวมมอื 

 การคมนาคม
ขนสง 

ระยะปกติถึงระยะ
เฝาระวัง 

การปองกัน 
การบรรเทาผลกระทบ 

โครงสราง ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเตรียมและวางกระสอบทรายเพื่อปองกันแนวถนนที่สําคัญ พัฒนาความรวมมอื 
 

  การปองกัน 
การบรรเทาผลกระทบ 

โครงสรางและ 
ไมใชโครงสราง 

พิจารณาทําการศึกษาการสรางถนนเลียบคลองประปาเพิ่มเติม (ดานทิศเหนือ) เพื่อ
เชื่อมตอถนนรังสิตปทุมธานี ซ่ึงเปนเสนทางเชื่อมตอทางดวนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด 

ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน 

  การเตรียมความพรอม โครงสราง จัดเตรียมเสนทางอพยพและการขนสงสํารองจากสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ไปยังถนน 
3100 และทางพิเศษอุดรรัถยา ทางขึ้นลงที่ถนนศรีสมาน 

พัฒนาความรวมมอื 

  การเตรียมความพรอม โครงสราง หนวยงานที่เกี่ยวของดูแลเสนทางที่สําคัญใหรถวิ่งไดอยางนอยหนึ่งชองทาง เชน ถนน
ติวานนท 306 (กรมทางหลวง) ตองสามารถใชชองถนนดานติดกับสวนอุตสาหกรรม
บางกะดี และเทศบาลตําบลบางกะดีเพื่อสัญจรไปมาได  

ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน 

  การบรรเทาผลกระทบ 
 

โครงสราง ทุกหนวยงานพิจารณาจัดเตรียมเรือ โดยพิจารณาจากจํานวนที่ตองการใชในปน้ําทวม 
2554 นอกจากน้ันการจัดเตรียมเรือใหแกชุมชน เทศบาลตําบลบางกะดีจะเปน
ผูรับผิดชอบ โดยใหประธานชุมชนแจงความจํานงมาที่เทศบาลเพื่อพิจารณามอบเรือ
ใหแกกลุมและหมูบาน (กลุมหรือหมูบานละลํา ) 

ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน,เสริมสราง
ขีดความสามารถ 

       
  ระยะเส่ียงถึงระยะ

วิกฤต 
และ 
ระยะวกิฤตถึงระยะ
ปกติ 

การรับมือ 
การฟนฟ ู

โครงสราง ดูแลเสนทางคมนาคมที่เปนสายสําคัญเปนพิเศษในการขนสง และการอพยพ ในพื้นที่ 
ดังนี้ 

- ถนนติวานนท 306 กรมทางหลวงเปนผูรับผิดชอบ โดยเสนทางนี้จําเปนที่
จะตองสัญจรไปมาไดแมในยามเกิดเหตุระยะเส่ียงถึงวิกฤต 

- ถนนบางกะดีสายใน เทศบาลตําบลบางกะดี และเทศบาลตําบลบานใหม 
เปนผูรับผิดชอบ โดยตองจัดใหมีการวางกระสอบทรายกั้นไมใหนํ้าจาก
แมน้ําเจาพระยาไหลผานในพื้นที่ ขณะเดียวกันตองสามารถใชสัญจรได 

- ถนนวัดบางกะดี และถนนบางกุฎีทอง เทศบาลตําบลบางกะดีรับผิดชอบ 
ซ่ึงถนนดังกลาวเปนเสนทางอพยพของโรงเรียน ศูนยพักพิงของเทศบาล
ตําบลบางกะดี และศูนยพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน  

ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน 
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35 
ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่งจาก

ภัยพิบตั ิ
มาตรการการลดความเสีย่งเปนไปได กลยุทธ BCM36 

ประเภทมาตรการ โครงสรางหรือ 
ไมใชโครงสราง 

  การรับมือ โครงสราง ดูแลและวางกระสอบทรายเพิ่มเติมในจุดเส่ียงและพื้นที่เปราะบางของถนนสายสําคัญ
และสายอื่น ๆ โดยมีเทศบาลตําบลบางกะดี เทศบาลตําบลบานใหม สวนอุตสาหกรรม
บางกะดี และชุมชนในพื้นที่ชวยกันขนยายกระสอบทราย  
** เทศบาลตําบลบางกะดีไมมีความกังวลเร่ืองอุปกรณตาง ๆ แตกังวลเร่ืองกําลังคนที่
จะมาดูแล และคอยชวยเหลือในพื้นที่เมื่อเกิดภัย 

ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน 

 ศูนยพักพิงและ
การอพยพ 

ระยะเส่ียงถึงระยะ
วิกฤต 
และ 
ระยะวกิฤตถึงระยะ
ปกติ 
 
 

การรับมือ โครงสราง พิจารณาเปดศูนยพักพิงชั่วคราวใกลชุมชน สําหรับชุมชนรอบนอกคันกั้นน้ํา เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

  การับมือ 
การฟนฟ ู

โครงสรางและ 
ไมใชโครงสราง 

พิจารณาเตรียมการจัดต้ังศูนยพักพิงแบบรวมศูนย ณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยมี
ประเด็นที่จะตองพิจารณาและหาผูรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

- การจัดหาเสบียงอาหาร 
- การฝกวิชาชีพภายในศูนยพักพิง 
- การสาธารณสุข และสุขาภิบาล (สุขาเคล่ือนที่และสุขาลอยน้ํา) 
- เคร่ืองนุงหม 
- การดูแลรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ 
- การจัดโซน จัดระเบียบภายในและการจัดหาพื้นที่ศูนยพักพิง บริเวณพื้นที่

โลง หรืออาคาร SIIT ชั้น 1 
- ใหความมั่นใจกับผูประสบภัยดานความปลอดภัยของบานผูประสบภัย 

และสภาพความเปนอยูในศูนยพักพิง (หนวยงานที่เกี่ยวของ ตํารวจใน
พื้นที่ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เทศบาลตําบลบางกะดี สาธารณสุข
จังหวัด SIIT และบริษัทเอกชน) 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ, 
พัฒนาความรวมมอื 

 ระยะวกิฤตถึงระยะ
ปกติ 
 

การฟนฟ ู โครงสราง เปดศูนยพักพิง ณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยหนวยงานตาง ๆ มีหนาที่รับผิดชอบ
ภายในศูนยตามหนาที่ที่เกี่ยวของ 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ, 
พัฒนาความรวมมอื 

 การส่ือสารและ
สงตอขอมูล 

ระยะปกติถึงระยะ
เฝาระวัง 
 

การเตรียมความพรอม 
 

ไมใชโครงสราง พิจารณาและกําหนดการใชชองทางการส่ือสาร (อีเมล ไลน แฟกซ) รวมถึงความถี่ใน
การสงขอมูลที่ สําคัญ เชน ระดับน้ํา ไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา ไปยัง
หนวยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวของ โดยขอมูลที่สําคัญอาจมาจาก
โครงการชลประทานปทุมธานี อุตุนิยมวิทยาปทุมธานี และ ปภ.จังหวัดปทุมธานี 

พัฒนาความรวมมอื 

 การเตรียมความพรอม ไมใชโครงสราง จัดต้ังทีม flood fighting เพื่อเปนทีมประสานงานในเร่ืองการส่ือสาร โดยทีมนี้ควร
ประกอบไปดวย หัวหนาชุมชน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และควรจัดใหมีการ
ประชุมอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง รวมไปถึงการใหความรูแกทีมเกี่ยวกับการอานคาขอมูล

พัฒนาความรวมมอื 
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35 
ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่งจาก

ภัยพิบตั ิ
มาตรการการลดความเสีย่งเปนไปได กลยุทธ BCM36 

ประเภทมาตรการ โครงสรางหรือ 
ไมใชโครงสราง 

ปริมาณน้ําฝน และปริมาณคาระดับน้ําไหลผาน เพื่อเปนประโยชนตอการเตรียมตัว 
ปองกัน และบรรเทาน้ําทวมที่อาจเกิดขึ้น 

 ระยะเส่ียงถึงระยะ
วิกฤต 
 

การรับมือ 
 

ไมใชโครงสราง สงขอมูลตามระยะเวลาที่กําหนด แกหนวยงานในทีม flood fighting และการ
พิจารณาส่ือสารตาม call tree ในแตละหนวยงาน 
***ขอสังเกต ปญหาเร่ืองการส่ือสารขอมูลในป 2554 ไดเกิดขึ้นแมในระหวาง
หนวยงานภาครัฐดวยกัน ทําใหขอมูลลาชาและเกิดความผิดพลาด 

พัฒนาความรวมมอื 

เอกชน ทรัพยากรบุคคล ระยะปกติถึงระยะ
เฝาระวัง 
 

การเตรียมความพรอม ไมใชโครงสราง การแจงขอมูลขาวสารของบริษัทแกพนักงาน และขอมูลที่ถูกตองจากหนวยงาน
ภาครัฐ 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

  การปองกัน 
การบรรเทาผลกระทบ 

ไมใชโครงสราง ใหนโยบายเกี่ยวกับพนักงานในชวงเฝาระวังสถานการณน้ํา เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 ระยะเส่ียงถึงระยะ
วิกฤต 
 

การรับมือ โครงสราง การยายพนักงานไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่สํารอง เชน โรงงานในพื้นที่หรือสาขาอื่นที่ไม
ประสบภัย 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 การรับมือ โครงสราง การจัดหาที่พักฉุกเฉินหรือที่พักชั่วคราวใหกับพนักงาน เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 การรับมือ ไมใชโครงสราง การใชสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคมใหมีความยืดหยุน สามารถรับบริการการรักษา
กับโรงพยาบาลอื่นนอกเหนือจากโรงพยาบาลที่ระบุไวในสิทธ ิ

เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 การรับมือ ไมใชโครงสราง การใหขอมูลจางงานสําหรับพนักงานที่ไมสามารถไปทํางานไดตามปกติ และบริษัทที่
ตองการแรงงานในพื้นที่อื่นที่ไมประสบภัยพิบัติ 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 ระยะวกิฤตถึงระยะ
ปกติ 
 

การฟนฟ ู ไมใชโครงสราง ชี้แจงการจายคาตอบแทนในกรณีที่ผูประกอบการไมสามารถทํางานไดในชวงวิกฤต 
เชน ประกาศเฉพาะการจากภาครัฐ และขอหนวยงานดานอื่นชวยเหลือ 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 การฟนฟ ู ไมใชโครงสราง นโยบายการชวยเหลือหรือเยียวยาจากภาครัฐ เชน การจายเงินสมทบประกันสังคม  พัฒนาความรวมมอื 
 การส่ือสารและ

สงตอขอมูล 
ระยะปกติถึงระยะ
เฝาระวัง 

การเตรียมความพรอม 
 

ไมใชโครงสราง การส่ือสารที่มีความชัดเจน เชื่อถือไดจากหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหสามารถรับมือ
เหตุการณไดทันทวงที 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 ระยะเส่ียงถึงระยะ
วิกฤต 
 

การรับมือ 
 

โครงสราง จัดต้ังศูนยบริการขอมูลที่ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณภัยพิบัตินั้น ๆ หนวยงานภาครัฐ
รับเร่ืองรองเรียนแลวนําไปแกปญหาใหทันทวงท ี
 
*** ขอสังเกต จากประสบการณน้ําทวมป พ .ศ . 2554 ภาคเอกชนไดรับขอมูลจากส่ือ
โทรทัศนเปนชองทางหลัก ขาดการใหขอมูลขอเท็จจริงจากหนวยงานภาครัฐ 

พัฒนาความรวมมอื 

 ระบบการขนสง ระยะปกติถึงระยะ การเตรียมความพรอม โครงสรางและ การสนับสนุนการขนสง เชน เรือ หรือ รถที่สามารถวิ่งในน้ําทวมได พัฒนาความรวมมอื 
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35 
ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่งจาก

ภัยพิบตั ิ
มาตรการการลดความเสีย่งเปนไปได กลยุทธ BCM36 

ประเภทมาตรการ โครงสรางหรือ 
ไมใชโครงสราง 

เฝาระวัง  ไมใชโครงสราง การยกเวนคาธรรมเนียมผานทาง 
 ระยะเส่ียงถึงระยะ

วิกฤต 
 

การรับมือ โครงสราง จัดรถรับสงพนักงานตามจุดนัดพบที่กําหนด เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 การรับมือ 
 

ไมใชโครงสราง การรับทราบขอมูลดานเสนทางการจราจรที่ไมไดรับผลกระทบเพื่อการรับสงพนักงาน 
หรือขนสงวัตถุดิบและสินคา 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 การรับมือ ไมใชโครงสราง การผอนผันหรือยืดหยุนกฎระเบียบการขนสง เชน ระยะเวลาในการวิ่งของรถบรรทุก
ในชวงประสบภัย 

เสริมสรางขดี
ความสามารถ 

 การรับมือ ไมใชโครงสราง การยกเวนคาทางดวน เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 สภาพการเงิน ระยะปกติถึงระยะ
เฝาระวัง 
 

การเตรียมความพรอม ไมใชโครงสราง การตรวจเช็คเง่ือนไข และความคุมครองของกรมธรรมที่บริษัทมี 
 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 การปองกัน ไมใชโครงสราง การพิจารณาซ้ือประกันภัยเพิ่มเติมในสวนที่ยังไมครอบคลุม เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 การเตรียมความพรอม ไมใชโครงสราง การจัดทําบัญชีทรัพยสินของบริษัท 
 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 การเตรียมความพรอม ไมใชโครงสราง การสนับสนุนจากภาครัฐใหมีการประกันภัยพิบัติขั้นตํ่า โดยใหรัฐเปนผูรับทําประกัน
ขั้นตํ่า 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 ระยะวกิฤตถึงระยะ
ปกติ 

การฟนฟ ู ไมใชโครงสราง นโยบายการชวยเหลือหรือเยียวยาจากภาครัฐ เชนการลดหยอนภาษี 
 

พัฒนาความรวมมอื 

 การฟนฟ ู ไมใชโครงสราง การติดตอประกันเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นและเรียกรองคาสินไหม เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

ชุมชน น้ําประปา ระยะปกติถึงระยะ
เฝาระวัง 

การรับมือ 
การบรรเทาผลกระทบ 

โครงสราง พิจารณาถังเก็บน้ําของแตละครัวเรือนเพื่อใหสามารถอยูไดดวยตนเองกอนในระยะส้ัน เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

  การรับมือ 
การบรรเทาผลกระทบ 

ไมใชโครงสราง การกําหนดจุดประสานงานของชุมชน และผูประสานงานของชุมชน รวมทั้งหนวยงาน
ที่ผูนําแตละชุมชนตองประสานงาน 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

      
การบรรเทาผลกระทบ โครงสรางและ 

ไมใชโครงสราง 
เตรียมพื้นที่สูงสําหรับชุมชน เพื่อใชเปนที่ต้ังเคร่ืองผลิตน้ําด่ืมเคล่ือนที่ ปรับปรุงโครงสราง

พื้นฐาน,เสริมสราง
ขีดความสามารถ 
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35 
ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่งจาก

ภัยพิบตั ิ
มาตรการการลดความเสีย่งเปนไปได กลยุทธ BCM36 

ประเภทมาตรการ โครงสรางหรือ 
ไมใชโครงสราง 

  การบรรเทาผลกระทบ ไมใชโครสราง สรางเครือขายแหลงน้ําพรอมเบอรติดตอ ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี การประปา
รังสิต ประปาสําแล และเทศบาลตําบลบางกะดี 

พัฒนาความรวมมอื 

 ระยะเส่ียงถึงระยะ
วิกฤต 
 

การรับมือ 
 

โครงสราง ใชน้ําจากเคร่ืองผลิตน้ําด่ืม ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน,เสริมสราง
ขีดความสามารถ 

 ไฟฟา ระยะปกติถึงระยะ
เฝาระวัง 
 

การเตรียมความพรอม โครงสรางและ 
ไมใชโครงสราง 

แตละบานเตรียมทดสอบ ยกมิเตอรและปล๊ักไฟขึ้นที่สูง เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

  การเตรียมความพรอม ไมใชโครงสราง หนวยงานการไฟฟา หรือ จป. จากบริษัทตาง ๆ ในพื้นที่รวมใหความรูเร่ืองความ
ปลอดภัยและตรวจสอบอุปกรณไฟฟาของชุมชน 

พัฒนาความรวมมอื 

 การคมนาคม ระยะปกติถึงระยะ
เฝาระวัง 
 

การเตรียมความพรอม ไมใชโครงสราง แตละชุมชนทําขอตกลงการจัดระเบียบการใชถนนในภาวะวิกฤต เพื่อหลีกเล่ียงและ
ปองกันปญหาการกีดกันการเดินทางทั้งของชุมชนและหนวยงานที่ตองเขาชวยเหลือ 
เชน การกําหนดพื้นที่เฉพาะฝงถนนที่ใชงานได และกําหนดพื้นที่ต้ังเต็นท เปนตน 

พัฒนาความรวมมอื 

  การบรรเทาผลกระทบ โครงสราง มีเรือจากหนวยงานสําหรับชุมชนในภาวะวิกฤติ เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

  การเตรียมความพรอม ไมใชโครงสราง กําหนดเสนทางหลักและเสนทางรองไวลวงหนา พัฒนาความรวมมอื 
 การระบายน้ํา

และการบริหาร
จัดการน้ํา 

ระยะปกติถึงระยะ
เฝาระวัง 
 

การบรรเทาผลกระทบ ไมใชโครงสราง หนวยงานที่เกี่ยวของใหความรูความเขาใจในการเปดปดประตูน้ํา เพื่อลดผลกระทบที่
จะเกิดกับชุมชน 

พัฒนาความรวมมอื 

 การส่ือสารและ
สงตอขอมูล 

ระยะปกติถึงระยะ
เฝาระวัง 
 

การบรรเทาผลกระทบ ไมใชโครงสราง ทําบัญชีรายชื่อและเบอรติดตอ เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

  การบรรเทาผลกระทบ โครงสราง เตรียมที่ชารจแบตและตรวจสอบระบบมือถือถาเปนแบบเติมเงินอาจเปล่ียนเปนแบบ
รายเดือน 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

  การบรรเทาผลกระทบ โครงสราง มีชองทางส่ือสารสํารอง เชน วิทยุส่ือสาร เปนตน เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 สุขอนามัย และ
การจัดการของ
เสีย 

ระยะเส่ียงถึงระยะ
วิกฤต 
 

การรับมือ 
 

โครงสราง ต้ังจุดบริการสาธารณสุขและสุขภาพเบื้องตนในพื้นที่ 
 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 การอพยพและ
ศูนยพักพิง 

ระยะปกติถึงระยะ
เฝาระวัง 

การเตรียมความพรอม โครงสรางและ 
ไมใชโครงสราง 

การกําหนดจุดพักพิงของชุมชน รวมทั้งประชาสัมพันธกับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งกลุม
ประชากรแฝง โดยจุดอพยพที่ประชาชนวางแผนไว ไดแก เทศบาลตําบลบางกะดี วัด

เสริมสรางขีด
ความสามารถ, 
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ผูมีสวน
ไดเสีย
หลัก 

ปญหา 
คอขวด 

ระดับความรุนแรง
ของอุทกภัย34

35 
ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่งจาก

ภัยพิบตั ิ
มาตรการการลดความเสีย่งเปนไปได กลยุทธ BCM36 

ประเภทมาตรการ โครงสรางหรือ 
ไมใชโครงสราง 

และ 
ระยะเส่ียงถึงระยะ
วิกฤต 
 

บางกะดี และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี พัฒนาความรวมมอื 
 การเตรียมความพรอม ไมใชโครงสราง กรณีอพยพ: การทําแผนอพยพของแตละชุมชน โดยมีขอตกลงรวมกัน เชน ระดับการ

ตัดสินใจเพื่ออพยพ โดยแตละชุมชนจะสังเกตระดับน้ําจากจุดตํ่าสุด หรือจุดเฝาระวัง
ของชุมชน 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ, 
พัฒนาความรวมมอื 

 การเตรียมความพรอม 
การปองกัน 

ไมใชโครงสราง กรณีไมอพยพ: แผนการอยูในบาน โดยแตละชุมชนกําหนดสัญลักษณเพื่อแสดงถึงบาน
กลุมเปราะบาง เปนตน 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 อาหาร ระยะปกติถึงระยะ
เฝาระวัง 

การเตรียมความพรอม ไมใชโครงสราง ชุมชนเตรียมอาหารในระยะปกติและเฝาระวัง เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 ระยะเส่ียงถึงระยะ
วิกฤต 

การรับมือ ไมใชโครงสราง ลําเลียงอาหารหรือความชวยเหลือ ควรเปนอาหารสําเร็จรูป และใชเสนทางที่กําหนด
ไว 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 ความปลอดภยั 
ดานทรัพยสิน 

ระยะเส่ียงถึงระยะ
วิกฤต 

การรับมือ 
การบรรเทาผลกระทบ 

ไมใขโครงสราง การจัดเวรยามเฝาดูแลรักษาความเรียบรอย เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 การส่ือสารและ
สงตอขอมูล 

ระยะปกติถึงระยะ
เฝาระวัง 

การเตรียมความพรอม ไมใชโครงสราง ผูนําชุมชนเตรียมขอมูลจํานวนประชากรและประชากรแฝง เกี่ยวกับขอมูลสุขภาพ 
ความตองการ จํานวนผูอาศัยอยูในบาน จํานวนผูอพยพ โดยขอมูลเหลานี้จัดเก็บต้ังแต
ชวงเฝาระวัง 

เสริมสรางขีด
ความสามารถ 

 สภาพการเงิน ระยะวกิฤตถึงระยะ
ปกติ 

การบรรเทาผลกระทบ 
การฟนฟ ู

ไมใชโครงสราง การพิจารณาจากภาครัฐดานการจายคาชดเชยสําหรับผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุ
อุทกภัย 

พัฒนาความรวมมอื 
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7.4 การเลือกมาตรการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการดําเนนิงานอยางตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี 

 

 เนื่องจากขอจํากัดดานเวลาและทรัพยากรท่ีมีอยู การเลือกมาตรการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action 

Plans) ตามการจัดลําดับมาตรการเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีมีความสําคัญ และทําใหแผนปฏิบัติการนั้นตรงกับความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเฉพาะกรณีท่ีมีการเสนอมาตรการเพ่ือปองกันและ

บรรเทาอุทกภัยมาเปนจํานวนมาก การจัดลําดับมาตรการจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง 

 หลักเกณฑท่ีใชในการเลือกมาตรการอาจมีความแตกตางกันไปตามบริบทของทองถ่ินนั้น อยางไรก็ตาม

การวิเคราะหผลประโยชนของมาตรการจากปจจัยเหลานี้อาจถูกนํามาประเมินเพ่ือใชในการเลือกมาตรการ 36

37 

ไดแก 

(1) มาตรการมีความคุมคาในการลงทุนมากนอยเพียงใด (Cost effective) 

(2) มาตรการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากนอยเพียงใด (Environmentally sound) 

(3) มาตรการสงผลและเปนประโยชนตอสังคมในวงกวางมากนอยเพียงใด (Social impact) 

(4) มาตรการสามารถสื่อถึงปญหาและมีแนวทางแกไขปญหาไดตรงจุดมากนอยเพียงใด (Activity 

addresses the problem) 

(5) มาตรการไมสงผลตอการมีสวนไดสวนเสียทางการเมือง หรือไมมีความขัดแยงทางการเมืองมากนอย

เพียงใด (Politically acceptable) 

(6) มาตรการสามารถลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดมากนอยเพียงใด (Activitiy reduces the risk) 

(7) มาตรการสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง (ความเหมาะสมดานเทคนิค) มากนอยเพียงใด (Technically 

feasible) 

การประเมินลําดับความเหมาะสมในการเลือกมาตรการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ

บริหารความตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี อาจใชเกณฑตัวเลขในการประเมินเปนระดับ 1-5 ดังนี้ 

5 = ดีมาก 

4 = ดี 

3 = ปานกลาง 

2 = ไมดี 

1 = ไมสามารถยอมรับได 

37 หลักเกณฑในการประเมินนั้นอางอิงและดัดแปลงมาจาก การประเมินและจัดลําดับความสําคัญของมาตรการบรรเทาผลกระทบภยัพิบัติทองถิ่น(Local 
Mitigation Measures)  มาจาก Local Mitigation Planning Guidebook จัดทําโดย Federal Emergency Management Agency : FEMA, 
USA(https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31598) และ Ohio Natural Hazard Mitigation Planning Guidebook จัดทํา
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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อนึ่ง หลักเกณฑในการประเมินและหลักการในการจัดลําดับนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม หลักเกณฑท่ีกลาวมาขางตนเปนเพียงตัวอยางท่ีใชในโครงการพ้ืนท่ีนํารองบริเวณสวนอุตสาหกรรมบาง

กะดี เทานั้น และเนื่องดวยขอจํากัดทางดานเวลาในการจัดทําโครงการ การประเมินจึงเนนไปทางดานเชิงคุณภาพ

โดยอิงจากความคิดเห็นของกลุมคณะทํางานเปนหลัก ไมไดมีการวิเคราะหตนทุนของแตละมาตรการในเชิงลึก การ

ดําเนินการประเมินเพ่ือจัดลําดับความสําคัญครั้งตอไปอาจใชวิธีอ่ืน เชน การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน 

(Cost-Benefit Analysis) และ การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis) เปนตน  

 นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาตามตาราง 7.2 ท่ีผานมานั้น จะเห็นไดวา มาตรการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี ท่ีไดมาจากการอภิปรายกลุมของคณะทํางานจาก 3 ภาคสวนไดแก

ภาครัฐ เอกชน และชุมชนนั้น บางมาตรการมีความคลายและสอดคลองกัน เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนของ

มาตรการ และทําใหคณะทํางานโครงการนํารองฯ สามารถจัดลําดับความสําคัญของมาตรการไดสะดวกข้ึน 

มาตรการท่ีไดมาจากการอภิปรายไดถูกนํามาสรุปโดยแบงตามปจจัยท่ีอาจทําใหเกิดปญหาคอขวด และถูกนํามา

จัดลําดับความสําคัญ ตามแบบฟอรมในตาราง 7.3 และผลจากการจัดลําดับความสําคัญของมาตรการแสดงใน

ตาราง 7.4 ซ่ึงผลของการจัดลําดับความสําคัญไดสรุปมาตรการลงในตารางเมทริกซ (Matrix) โดยแกนตั้งเปน

ประเภทของมาตรการแบงตามปจจัยท่ีอาจทําใหเกิดปญหาคอขวด และแกนนอนคือมาตรการตามกรอบเวลากอน 

ระหวาง และหลังเกิดเหตุ ตามลําดับ ซ่ึงเปนไปตามหลักการของการบริหารจัดการสาธารณภัยท่ัวไป  

 ถึงแมวาการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากอุทกภัยของพ้ืนท่ีนํารองพบวาน้ําทวมฉับพลัน (Flash 

flood) จากฝนตกหนักภายในพ้ืนท่ี หรือน้ําลนตลิ่งจากแมน้ํา (Riverine flood) เขาไปทวมพ้ืนท่ี เปนปจจัยท่ีทําให

น้ําทวมบอยท่ีสุดอยางไรก็ตาม ปริมาณน้ําสะสมจากภาคเหนือท่ีมากกวาปกติซ่ึงไดรับอิทธิพลจากพายุอยาง

ตอเนื่องเชนในป พ.ศ.  2554 นั้น ก็อาจเปนเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนไดอีกในอนาคต ซ่ึงสามารถทําใหเกิดผลกระทบ

กับพ้ืนท่ีอยางรุนแรงเปนระยะเวลานานนับเดือน ดังนั้นมาตรการระหวางเกิดเหตุอุทกภัยอาจมีท้ังมาตรการการ

รับมือตอเหตุฉุกเฉิน และการบรรเทาผลกระทบซ่ึงเปนการชวยเหลือผูประสบภัยในระยะเรงดวน โดยมาตรการซ่ึง

อยูในชวงหลังเกิดเหตุอุทกภัยอาจเปนมาตรการเดียวกันท่ีขยายผลมาจากมาตรการบรรเทาผลกระทบในระยะเวลา

เรงดวน ยกตัวอยางเชน  การพิจารณาแนวทางการลําเลียงน้ําประปาใหภาครัฐ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน การพิจารณาความเปนไปไดตอการจายไฟฟาอยางตอเนื่องไปในพ้ืนท่ีท่ีไดกําหนด

ไว การจัดระเบียบการใชถนนในภาวะวิกฤตและการดูแลเสนทาง การพิจารณาผอนผันหรือยืดหยุนกฎระเบียบการ

ขนสง เปนตน  
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ตาราง 7.3: แบบฟอรมการจัดลําดับความสําคัญของมาตรการเพ่ือการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

หลักเกณฑในการประเมิน (1-5 คะแนน) 
1 = ต่ํามาก 
2 = ต่ํา 
3 = ปานกลาง 
4 = สูง 
5 = สูงมาก 

วิธีการลงคะแนน: ผูประเมินจะแสดงความคิดเห็นตอมาตรการตาง ๆ โดยใหคะแนน
ทุกหลักเกณฑในการประเมิน (7 หลักเกณฑ) ตั้งแต 1 (ต่ํามาก) ถึง 5 (สูงมาก)  
 
ผูประเมินควรใหคะแนนหรือแสดงความคิดเห็นใหครบทุกชองในแตละขอ 

มาตรการ หลักเกณฑการประเมิน 
ความ

คุมคาใน
การลงทุน 

เปนมิตร
ตอส่ิงแวด 

ลอม 

เปน
ประโยชน
ตอสังคมวง

กวาง 

การแกไข
ปญหาตรง

จุด 

ไมมีสวนได
เสีย

ทางการ
เมือง 

ลดความ
เส่ียงที่อาจ

เกิดขึ้น 

สามารถ
นําไป

ปฏิบัติได
จริง 

การประปา 

1. การสํารวจปริมาณการใชนํ้าประปาสําหรับภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน เพ่ือสามารถกะเกณฑปริมาณนํ้าท่ีตองการใช
ในชวงวิกฤต 

       

2. การสํารวจความเปนไปไดในการวางทอประปาเขาสูเขต
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และการกําหนดแนวทางการ
ลําเลียงนํ้าเพ่ือรองรับยามวิกฤต 

       

3. การสํารวจจุดเสี่ยงตอนํ้าประปาปนเปอน และการ
พังทลายของคลองประปา 

       

4. การสร างเครื อข ายแห ล ง นํ้ า ใน พ้ื น ท่ี บ ริ เวณ สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี นําโดย เทศบาลตําบลบางกะดี 
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และสํานักงานประปาในพ้ืนท่ี
และบริเวณใกลเคียง 

       

การระบายน้ําและการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี 
5. การดูแล ซอมแซม เครื่องสูบนํ้าในพ้ืนท่ีใหพรอมใชงาน

ตลอดเวลา 
       

6. การฝกอบรมเรื่องการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือ
อุทกภัย (เชน การวางกระสอบทราย การอพยพ การทํา
ความเขาใจขอมูลจากกรมชลประทาน การจัดทํา
ประกันภัย การจัดทําบัญชีทรัพยสิน เปนตน) สําหรับ
ภาคเอกชน และชุมชน และเจาหนาท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวของ  

       

7. การขุดลอก คูคลอง ในพ้ืนท่ี        
8. การสํารวจความเปนไปไดในการเพ่ิมชองทางการระบาย

นํ้าของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีทางทิศใต 
       

9. การรณรงคใหทุกภาคสวนสําคัญในพ้ืนท่ีมีการเตรียม
ความพรอมเพ่ือการบริหารความตอเน่ืองในพ้ืนท่ีเมื่อเกิด
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หลักเกณฑในการประเมิน (1-5 คะแนน) 
1 = ต่ํามาก 
2 = ต่ํา 
3 = ปานกลาง 
4 = สูง 
5 = สูงมาก 

วิธีการลงคะแนน: ผูประเมินจะแสดงความคิดเห็นตอมาตรการตาง ๆ โดยใหคะแนน
ทุกหลักเกณฑในการประเมิน (7 หลักเกณฑ) ตั้งแต 1 (ต่ํามาก) ถึง 5 (สูงมาก)  
 
ผูประเมินควรใหคะแนนหรือแสดงความคิดเห็นใหครบทุกชองในแตละขอ 

มาตรการ หลักเกณฑการประเมิน 
ความ

คุมคาใน
การลงทุน 

เปนมิตร
ตอส่ิงแวด 

ลอม 

เปน
ประโยชน
ตอสังคมวง

กวาง 

การแกไข
ปญหาตรง

จุด 

ไมมีสวนได
เสีย

ทางการ
เมือง 

ลดความ
เส่ียงที่อาจ

เกิดขึ้น 

สามารถ
นําไป

ปฏิบัติได
จริง 

เหตุ 
10. การฝกอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

เปดปดประตูนํ้าในพ้ืนท่ีแกชุมชน 
       

11. การขอจิตอาสาเพ่ือรับมือเหตุอุทกภัยในพ้ืนท่ี 
(เชน การขอแรงเพ่ือวางกระสอบทรายในพ้ืนท่ีเสี่ยง หรือ
เปราะบาง เปนตน) 

       

การไฟฟา 
12. การตรวจสอบและปรับปรุงระบบควบคุมสถานี

จายไฟฟาใหอยูในพ้ืนท่ีสูง 
       

13. การสํารวจผูตองการใชไฟฟาในชวงวิกฤต และ
การกําหนดพ้ืนท่ีท่ีจําเปนตองมีไฟฟาอยางตอเน่ืองแมเกิด
เหตุวิกฤต 

       

14. การสํารวจจุดเสี่ยงท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายใน
โรงงาน และชุมชนจากการใชไฟฟาชวงนํ้าทวม 

       

15. ก า ร พิ จ า ร ณ าจั ด ทํ า  MOU ร ะ ห ว า ง ส ว น
อุตสาหกรรมบางกะดี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือนํา
ไฟฟาท่ีผลิตไดไปใชเองในพ้ืนท่ีเมื่อเกิดเหตุวิกฤต 

       

16. การฝกอบรมและใหความรูชุมชนเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการใชอุปกรณไฟฟาเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย 

       

การสื่อสารและการสงตอขอมูล 
17. การเผยแพรเรื่องขอมูลระดับนํ้าและปริมาณ

นํ้าฝนแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท่ี
เก่ียวของ 

       

18. การพิจารณาจัดตั้งทีม Flood Fighting สําหรับ
พ้ืนท่ีบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี การจัดทําบัญชี
รายช่ือ (contact list) และการกําหนดชองทางการ
สื่อสารขอมูลเมื่อเกิดเหตุวิกฤต 

       

19. การเผยแพรขอมูลเสนทางการจราจรและการสัญจร        
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หลักเกณฑในการประเมิน (1-5 คะแนน) 
1 = ต่ํามาก 
2 = ต่ํา 
3 = ปานกลาง 
4 = สูง 
5 = สูงมาก 

วิธีการลงคะแนน: ผูประเมินจะแสดงความคิดเห็นตอมาตรการตาง ๆ โดยใหคะแนน
ทุกหลักเกณฑในการประเมิน (7 หลักเกณฑ) ตั้งแต 1 (ต่ํามาก) ถึง 5 (สูงมาก)  
 
ผูประเมินควรใหคะแนนหรือแสดงความคิดเห็นใหครบทุกชองในแตละขอ 

มาตรการ หลักเกณฑการประเมิน 
ความ

คุมคาใน
การลงทุน 

เปนมิตร
ตอส่ิงแวด 

ลอม 

เปน
ประโยชน
ตอสังคมวง

กวาง 

การแกไข
ปญหาตรง

จุด 

ไมมีสวนได
เสีย

ทางการ
เมือง 

ลดความ
เส่ียงที่อาจ

เกิดขึ้น 

สามารถ
นําไป

ปฏิบัติได
จริง 

ในชวงเกิดเหตุอุทกภัย 
การคมนาคม 
20. การดูแลเสนทางคมนาคมใหสามารถสัญจรไดในชวง

เกิดเหต ุ
- ถนนติวานนท 
- ถนนบางกะดีสายใน 
- ถนนวัดบางกะด ี
- ถนนบางกุฎีทอง 
- ฯลฯ 

       

21. การพิจารณาทําการศึกษาสรางถนนเลียบคลองประปา
เพ่ือเช่ือมตอถนนรังสิตปทุมธานี 

       

22. การพิจารณาจัดเตรียมเรือ หรือพาหนะใชในยามวิกฤต        
23. การจัดพาหานะรับสงประชาชนตามจุดท่ีกําหนดเมื่อ

เกิดเหตุอุทกภัย 
       

24. การกําหนดเสนทางสัญจรหลักและรองชวงเกิดเหตุ
วิกฤต และการจัดระเบียบการใชถนนในภาวะวิกฤต
ของภาคเอกชน (ขนสง) และชุมชน รวมท้ังหนวยงานท่ี
ตองเขามาชวยเหลือในพ้ืนท่ี 

       

25. การผอนผันหรือยืดหยุนกฎระเบียบการขนสง เชน 
ระยะเวลาในการ ว่ิงของรถบรรทุก  การยกเวน
คาธรรมเนียมผานทาง เปนตน 

       

การอพยพและการจัดเตรียมท่ีอยูชั่วคราว 
26. การจัดเตรียมศูนยพักพิง และพิจารณาการจัดตั้งศูนย

พักพิงแบบรวมศูนย และการจัดแบงหนาท่ีภายในศูนย 
ดังเชน 

- การใหบริการหรืออํานวยความสะดวกดาน
การสื่อสารโทรคมนาคม 

- การใหบริการดานสาธารณสุข 
- การฝกอาชีพ 
- การอบรมและจัดการดานสุขอนามัย 
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หลักเกณฑในการประเมิน (1-5 คะแนน) 
1 = ต่ํามาก 
2 = ต่ํา 
3 = ปานกลาง 
4 = สูง 
5 = สูงมาก 

วิธีการลงคะแนน: ผูประเมินจะแสดงความคิดเห็นตอมาตรการตาง ๆ โดยใหคะแนน
ทุกหลักเกณฑในการประเมิน (7 หลักเกณฑ) ตั้งแต 1 (ต่ํามาก) ถึง 5 (สูงมาก)  
 
ผูประเมินควรใหคะแนนหรือแสดงความคิดเห็นใหครบทุกชองในแตละขอ 

มาตรการ หลักเกณฑการประเมิน 
ความ

คุมคาใน
การลงทุน 

เปนมิตร
ตอส่ิงแวด 

ลอม 

เปน
ประโยชน
ตอสังคมวง

กวาง 

การแกไข
ปญหาตรง

จุด 

ไมมีสวนได
เสีย

ทางการ
เมือง 

ลดความ
เส่ียงที่อาจ

เกิดขึ้น 

สามารถ
นําไป

ปฏิบัติได
จริง 

- ฯลฯ  
27. การพิจารณาจัดทําแผนอพยพของแตละชุมชนในพ้ืนท่ี 

และการกําหนดสัญลักษณพ้ืนท่ีเปราะบางในแตละ
ชุมชน 

       

28. การจัดเตรียมเสบียงอาหารและปจจัยพ้ืนฐานสําหรับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี เชน การจัดสงนํ้าดื่มไปยังศูนยพัก
พิง และศูนยประสานงานตาง ๆ (โดยการประปานคร
หลวง การประปาสวนภูมิภาค ปภ เขต1) 

       

แรงงาน 
29. การใหคําปรึกษาแกภาคเอกชนเก่ียวกับนโยบายดาน

ทรัพยากรบุคคลในชวงเกิดเหตุอุทกภัย 
       

30. การจายเงินสมทบประกันสังคมชวงวิกฤต         
31. การประกาศเฉพาะการจากภาครัฐดานการจาย

คาตอบแทนกรณีผูประกอบการไมสามารถใหลูกจาง
มาทํางานไดในชวงวิกฤต  

       

32. การใชสิทธิรักษาพยาบาลนอกโรงพยาบาลท่ีระบุไวใน
ประกันสังคมในชวงวิกฤต 

       

สภาพการเงิน 
33. การสนับสนุนจากภาครัฐเรื่องการประกันภัยพิบัติ        
34. การลดหยอนภาษี         
35. การจายคาชดเชยสําหรับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ

จากอุทกภัย 
       

การเตรียมความพรอมแกชุมชนในพ้ืนท่ี 
36. การสรางถังเก็บนํ้าใหครัวเรือนเพ่ือใหสามารถใชไดใน

ยามฉุกเฉิน 
       

37. การพิจารณาเตรียมพ้ืนท่ีสูง เพ่ือใชเปนท่ีตั้งเครื่องผลิต
นํ้าดื่ม 

       

38. การกําหนดจุดประสานงานในชุมชนและผูประสานงาน
ของแตละชุมชนเมื่อเกิดเหตุ 
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หลักเกณฑในการประเมิน (1-5 คะแนน) 
1 = ต่ํามาก 
2 = ต่ํา 
3 = ปานกลาง 
4 = สูง 
5 = สูงมาก 

วิธีการลงคะแนน: ผูประเมินจะแสดงความคิดเห็นตอมาตรการตาง ๆ โดยใหคะแนน
ทุกหลักเกณฑในการประเมิน (7 หลักเกณฑ) ตั้งแต 1 (ต่ํามาก) ถึง 5 (สูงมาก)  
 
ผูประเมินควรใหคะแนนหรือแสดงความคิดเห็นใหครบทุกชองในแตละขอ 

มาตรการ หลักเกณฑการประเมิน 
ความ

คุมคาใน
การลงทุน 

เปนมิตร
ตอส่ิงแวด 

ลอม 

เปน
ประโยชน
ตอสังคมวง

กวาง 

การแกไข
ปญหาตรง

จุด 

ไมมีสวนได
เสีย

ทางการ
เมือง 

ลดความ
เส่ียงที่อาจ

เกิดขึ้น 

สามารถ
นําไป

ปฏิบัติได
จริง 

39. การจัด เวรยาม เฝ าดูแลรักษาความเรียบรอยแก
ครัวเรือนในชวงเกิดเหตุวิกฤต 

       

40. การจัด ทําขอมูลประชากรรวม ท้ั งประชากรแฝง 
เก่ียวกับขอมูลสุขภาพ จํานวนผูอาศัยในบาน (จํานวนผู
อพยพ) เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐและหนวยงานท่ี
เก่ียวของรับรู 
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ตาราง 7.4: สรุปผลการจัดลําดับมาตรการตามปจจัยท่ีอาจทําใหเกิดปญหาคอขวด และกรอบระยะเวลาการบริหารจัดการเหตุอุทกภัย 

 

• ผลคะแนนการจัดลําดับมาตรการไดมาจากความคิดเห็นสวนบุคคลของคณะทํางานโครงการนํารองฯ จํานวน 37 คน ท่ีไดรวมแสดงความคิดเห็นผาน

แบบฟอรม ณ การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

• ตัวหนังสือเอียงสีแดง หมายถึง มาตรการท่ีไดรับการจัดลําดับความเหมาะสมในการจัดทําแผนปฏิบัติการเปน 18 อันดับแรก 

  

ปจจัยท่ีอาจทํา
ใหเกิดปญหา 

คอขวด 

มาตรการ 
กอน  

(ระยะปกติและเฝาระวัง) 
ระหวาง  

(ระยะเสี่ยงและวิกฤต) 
หลัง  

(ระยะวิกฤตและฟนฟู) 
การประปา 
 
 
 
 

-การสํารวจจุดเสี่ยงตอการปนเปอนนํ้าประปา และการ
พังทลายของคลองประปา (28.66 คะแนน) 

-การสํารวจปริมาณการใชนํ้าประปาสําหรับภาครัฐ เอกชน
และชุมชน (28.23 คะแนน) 

-การสํารวจความเปนไปไดในการวางทอประปาเขาสูเขตสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่ งปจจุ บันสวนอุตสาหกรรมใช
นํ้าประปาจากการผลิตเองเปนหลัก โดยซื้อนํ้าดิบจากการ
ประปานครหลวง (24.89 คะแนน) 

-การพิจารณาสรางเครือขายแหลงนํ้าพรอมเบอรติดตอ ของ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี การประปารังสิต ประปาสําแล 
และเทศบาลตําบลบางกะดี (24.49 คะแนน) 

  

การระบายนํ้า
และการบริหาร
จัดการนํ้าใน
พ้ืนท่ี 

-การดูแลซอมแซมเครื่องสูบนํ้าใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
(26.96 คะแนน) 

-การขุดลอกคูคลองอยางสม่ําเสมอ (26.80 คะแนน) 

-การฝกอบรมเรื่องการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมืออุทกภัย 
เชน การวางกระสอบทราย การทําความเขาใจขอมูลจากกรม

-การรับสมัครจิตอาสาเพ่ือชวยเหลือดานการ
รับมือเหตุอุทกภัยในพ้ืนท่ี เชน การขอแรงเพ่ือ
วางกระสอบทรายในพ้ืนท่ีเสี่ยง หรือเปราะบาง 
เปนตน (26.23 คะแนน) 

 

-การดูแลซอมแซมเครื่องสูบนํ้าใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน (26.96 คะแนน) 
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ปจจัยท่ีอาจทํา
ใหเกิดปญหา 

คอขวด 

มาตรการ 
กอน  

(ระยะปกติและเฝาระวัง) 
ระหวาง  

(ระยะเสี่ยงและวิกฤต) 
หลัง  

(ระยะวิกฤตและฟนฟู) 
ชลประทาน การอพยพ การจัดทําประกันภัย การจัดทําบัญชี
ทรัพยสิน เปนตน สําหรับภาคเอกชน ชุมชน และเจาหนาท่ี
ภาครัฐท่ีเก่ียวของ (26.44 คะแนน) 

-การรณรงคใหทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีมีการเตรียมความพรอม
เพ่ือการบริหารความตอเน่ืองในพ้ืนท่ีเมื่อเกิดเหตุ เชน การ
จัดทําแผน BCP (25.89 คะแนน) 

-การสํารวจความเปนไปไดในการเพ่ิมชองทางการระบายนํ้า
ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีทางทิศใต (25.61 คะแนน) 

-หนวยงานท่ีเก่ียวของใหความรูความเขาใจในการเปดปด
ประตูนํ้า แกชุมชนท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการระบายนํ้า 
(24.66 คะแนน) 

 
 
 

การไฟฟา -การฝกอบรมและใหความรูชุมชนเก่ียวกับความปลอดภัยใน
การใชอุปกรณไฟฟาเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย (26.77 คะแนน) 

-การตรวจสอบและปรับปรุงระบบควบคุมสถานีจายไฟใหอยู
ในพ้ืนท่ีสูง (26.57 คะแนน) 

-การสํารวจจุดเสี่ยงท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายจากการใชไฟฟา
ของโรงงานและชุมชนกรณีนํ้าทวม (25.86 คะแนน) 

-การออกสํารวจผูตองการใชไฟฟา การกําหนดพ้ืนท่ีท่ีตองมี
การจายไฟอยางตอเน่ืองจากการไฟฟา เพ่ือใหระบบงาน
สามารถดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง (24.81 คะแนน) 

-การพิจารณาจัดทํา MOU ระหวางสวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง 
และการไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือนําไฟฟาท่ีผลิตไดใชเองใน
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ปจจัยท่ีอาจทํา
ใหเกิดปญหา 

คอขวด 

มาตรการ 
กอน  

(ระยะปกติและเฝาระวัง) 
ระหวาง  

(ระยะเสี่ยงและวิกฤต) 
หลัง  

(ระยะวิกฤตและฟนฟู) 
พ้ืนท่ีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (24.74 คะแนน) 

การคมนาคม
ขนสง 

-การกําหนดเสนทางการสัญจรหลักและรองสําหรับการขนสง
และการอพยพชวงเกิดเหตุ วิกฤตไวลวงหนา เชน การ
จัดเตรียมเสนทางอพยพและการขนสงสํารองจากสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ไปยังถนน 3100 และทางพิเศษอุดร
รัถยา ทางข้ึนลงท่ีถนนศรีสมาน (26.76 คะแนน) 

-การพิจารณาการจัดเตรียมเรือหรือพาหนะอ่ืนท่ีสามารถลุย
นํ้าไดโดยคาดการณจํานวนพาหนะจากจํานวนท่ีใชในป 2554 
โดยประสานงานกับหั วหน าชุมชนไวล วงหน า  (25.14 
คะแนน) 

-การพิจารณาทําการศึกษาการสรางถนนเลียบคลองประปา
เพ่ิมเติม )ดานทิศเหนือ (เพ่ือเช่ือมตอถนนรังสิตปทุมธานี  ซึ่ง
เปนเสนทางเช่ือมตอทางดวนสายบางปะอิน -ปากเกร็ด  
(24.29 คะแนน) 

-การดูแลเสนทางคมนาคม (ถนน) สายหลัก 
เช น  การวางแนวกระสอบท ราย  ณ  จุ ด
เปราะบางของถนน ใหสามารถสัญจรได 
(27.16 คะแนน) 

-การจัดรถรับสงพนักงานบริษัทเอกชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตามจุดนัดพบท่ีกําหนด 
(26.67 คะแนน) 

-การพิจารณาผอนผันหรือยืดหยุนกฎระเบียบ
การขนส ง เช น  ระยะเวลาในการ ว่ิงของ
รถบรรทุก การยกเวนคาธรรมเนียมผานทาง 
(24.30 คะแนน) 

-การดูแลเสนทางคมนาคม (ถนน) สายหลัก 
เชน  การวางแนวกระสอบทราย ณ  จุ ด
เปราะบางของถนน ใหสามารถสัญจรได 
(27.16 คะแนน) 

-การพิจารณาผอนผันหรือยืดหยุนกฎระเบียบ
การขนสง เชน (24.30 คะแนน) 

การอพยพและ
การจัดเตรียมท่ี
อยูช่ัวคราวและ
เสบียง 

-การพิจารณาจัดทําแผนอพยพของแตละชุมชนในพ้ืนท่ีและ
การกําหนดสัญลักษณพ้ืนท่ีเปราะบางในแตละชุมชน (27.21 
คะแนน) 

-การจัดเตรียมศูนยพักพิงและพิจารณาการจัดตั้งศูนยพักพิง
แบบรวมศูนย (26.01 คะแนน) 

 

-การพิจารณาจัดเตรียมเสบียงอาหารและ
ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับประชาชน เชน การจัดสง
นํ้าดื่มไปยังศูนยพักพิงและศูนยประสานงาน
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยการประปานครหลวง 
การประปาสวนภูมิภาค และปภ.เขต 1 ซึ่งปภ.
เขต  1 มี ร ถ ผ ลิ ต นํ้ าดื่ ม เค ลื่ อ น ท่ี  (26.77 
คะแนน) 

-การพิจารณาเปดศูนยพักพิงช่ัวคราวสําหรับผู
ท่ีไดรับผลกระทบ (26.01 คะแนน) 

-การใหความชวยเหลือผู ท่ีไดรับผลกระทบ
ภายในศูนยพักพิง เชน การฝกอาชีพ การ
สาธารณสุข เปนตน (26.01 คะแนน) 

การสื่อสารและ -การ พิ จ ารณ าจั ด ตั้ ง ที ม  flood fighting เพ่ื อ เป น ที ม -การ เผ ยแพ ร ข อ มู ล ท่ี สํ าคั ญ โดย เฉพ าะ  
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ปจจัยท่ีอาจทํา
ใหเกิดปญหา 

คอขวด 

มาตรการ 
กอน  

(ระยะปกติและเฝาระวัง) 
ระหวาง  

(ระยะเสี่ยงและวิกฤต) 
หลัง  

(ระยะวิกฤตและฟนฟู) 
การสงตอขอมูล ประสานงานการสื่อสาร และการถายทอดขอมูลท่ีสําคัญไปสู

เครือขายอ่ืน รวมท้ังกําหนดการใชชองทาง และความถ่ีใน
การสงขอมูลท่ีสําคัญ ไปยังหนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนท่ีเก่ียวของ (25.34 คะแนน) 

สถานการณ นํ้าระหวางภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนในพ้ืนท่ี ในยามฉุกเฉิน โดยสงขอมูลตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด (26.71 คะแนน) 

-การเผยแพรขอมูลดานเสนทางการจราจร
ในชวงเกิดเหตุอุทกภัย (26.67 คะแนน) 

 

 

 
 

แรงงาน 
 

-การพิจารณาหาชองทางแจงขอมูลขาวสารของบริษัทและ
ขอมูลท่ีถูกตองจากหนวยงานภาครัฐแกพนักงาน*  

-การพิจารณายายพนักงานไปปฏิบัติงาน ณ 
สถานท่ีสํารอง เชน โรงงานในพ้ืนท่ีหรือสาขา
อ่ืนท่ีไมประสบภัย* 

-การใหขอมูลการจางงานสําหรับพนักงานท่ีไม
สามารถไปทํางานไดตามปกติ* 

-การใหคําปรึกษาแกภาคเอกชนเก่ียวกับ
นโยบายดานทรัพยากรบุคคลเมื่อเกิดเหตุ
อุทกภัย (26.01 คะแนน) 

-การใชสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคมใหมี
ความยืดหยุน สามารถรับบริการการรักษากับ
โรงพยาบาลอ่ืนนอกเหนือจากโรงพยาบาลท่ี
ระบุไวในสิทธิ (25.44 คะแนน) 

-การพิจารณาประกาศจากภาครัฐเก่ียวกับการ
ช วย เห ลื อ ผู ป ระกอบ การด าน การจ าย
คาตอบแทน กรณีผูประกอบการประสบเหตุ
งานหยุดชะงัก (23.94 คะแนน) 

- การชวยเหลือจากภาครัฐดานการจายเงิน
สมทบประกันสังคม (23.36 คะแนน) 

สภาพการเงิน 
 
 

-การสนับสนุนจากภาครัฐดานการเปนผูรับประกันภัยข้ันต่ํา 
(23.43 คะแนน) 

 -การจายคาชดเชยสําหรับผูท่ีไดรับผลกระทบ
จากเหตุอุทกภัย (26.71 คะแนน) 
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ปจจัยท่ีอาจทํา
ใหเกิดปญหา 

คอขวด 

มาตรการ 
กอน  

(ระยะปกติและเฝาระวัง) 
ระหวาง  

(ระยะเสี่ยงและวิกฤต) 
หลัง  

(ระยะวิกฤตและฟนฟู) 
-การตรวจเช็คเง่ือนไข และความคุมครองของกรมธรรมท่ี
บริษัทเอกชนมีอยูและการพิจารณาซื้อประกันภัยในสวนท่ียัง
ไมครอบคลุมเพ่ิมเติม* 
-การจัดทําบัญชีทรัพยสิน* 

-ความชวยเหลือจากภาครัฐดานการลดหยอน
ภาษี (23.43 คะแนน) 

-การติดตอบริษัทประกันเพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเรียกรอง
คาสินไหมไดอยางรวดเร็ว* 

 
การเตรียมความ
พรอมแกชุมชน
ในพ้ืนท่ี  

-การพิจารณาสรางถังเก็บนํ้าของแตละครัวเรือนเพ่ือให
สามารถอยู ไดดวยตนเองกอนในระยะสั้น/ ยามฉุกเฉิน 
(25.73 คะแนน) 

-การพิจารณาเตรียมพ้ืนท่ีสูงสําหรับชุมชน เพ่ือใชเปนสถาน
สํารองสําหรับใชในงานอ่ืนเพ่ือวัตถุประสงคในการใหบริการ
ประชาชนอยางตอเน่ืองในยามฉุกเฉิน เชน เปนท่ีตั้งเครื่อง
ผลิตนํ้าดื่ม ท่ีชารจแบตโทรศัพทและเสาสัญญาณโทรศัพท
ช่ัวคราว จุดตั้งบริการสาธารณสุขเคลื่อนท่ี เปนตน (23.89 
คะแนน) 

-การกําหนดจุดประสานงานในชุมชน รวมท้ังแตงตั้ งผู
ประสานงานของแตละชุมชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (25.60 
คะแนน) 

-การพิจารณาจัดทําขอมูลประชากรและประชากรแฝง 
เก่ียวกับขอมูลสุขภาพ จํานวนผูอาศัยในบาน และจํานวนผู
อพยพ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับรู 
(25.03 คะแนน) 

-การจัดเวรยามเฝาดแูลรกัษาความเรียบรอยแก
ครัวเรือนในชวงเกิดเหตุวิกฤต(25.00 คะแนน)   

 
 

- 
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หมายเหตุ: * ของปจจัยดาน “แรงงาน” และ “สภาพการเงิน” หมายถึง มาตรการไดถูกกลาวถึงจากการวิเคราะหของภาคเอกชน แตไมไดถูกนํามาวิเคราะหในการจดัลาํดับ

มาตรการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบรหิารความตอเน่ืองในระดับพ้ืนท่ี เน่ืองจากกลุมคณะทํางานภาคเอกชนพิจารณาวามาตรการดังกลาวข้ึนอยูกับระเบียบและนโยบายของแตละบริษัท 
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บทท่ี 8 การจัดทํา Area BCM: แผนการดําเนินการ สําหรับ Area BCM 
 

 หลังจากท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการไดวิเคราะหมาตรการสําหรับการบริหารความตอเนื่องธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

(วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2559) และไดจัดลําดับความสําคัญและความเหมาะสมของมาตรการเพ่ือนํามาจัดทํา

แผนปฏิบัติการ (วันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) แลวนั้น คณะทํางานโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่อง

ทางธุรกิจในระดับพ้ืนไดมีการคัดเลือกมาตรการลําดับตนมาจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการบริหารความตอเนื่อง

ทางธุรกิจพื ้นที่นํารองบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางวารุณี ลําใย รอง

นายกเทศมนตรีตําบลบางกะดี เปนประธานการอภิปราย  

 

8.1 แผนปฏิบัติการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีบริเวณสวนอุตสาหกรรม 

 

 คณะทํางานโครงการนํารอง Area BCM ไดวิเคราะหและอภิปรายเก่ียวกับมาตรการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ

บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจท้ังหมด 40 มาตรการโดยประมาณ หลังจากนั้นคณะทํางานและผูติดตามรวม

จํานวน 37 ทาน ไดแสดงความคิดเห็นเพ่ือจัดลําดับความสําคัญเพ่ือนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการ ในวันท่ี 4 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 โดยไดจัดลําดับความสําคัญ 18 มาตรการแรกเพ่ือจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ (ตาราง 7.4) 

 ตาราง 8.1 แสดง 20 มาตรการท่ีเปนมาตรการท่ีมีความสําคัญลําดับตนๆ  รวมไปถึงมาตรการท่ีเพ่ิมเติม

หรือปรับปรุงข้ึนจากเดิมตามขอแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงจาก

การวิเคราะหพบวามาตรการเพ่ือ ลดผลกระทบท่ีอาจทําใหเกิดปญหาคอขวดดานการประปา ไดแก การสํารวจจุด

เสี่ยงตอการปนเปอนน้ําประปา และการพังทลายของคลอง และการสํารวจปริมาณการใชน้ําประปาสําหรับภาครัฐ 

เอกชน และชุมชน มีคะแนนสูงเปนสองลําดับแรก  และมาตรการการพิจารณาจัดทําแผนอพยพของแตละชุมชนใน

พ้ืนท่ี มีคะแนนสูงเปนลําดับรองลงมา 

 

ตาราง 8.1: มาตรการท่ีถูกจัดใหมีความสําคัญ 20 ลําดับแรกเพ่ือนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการการบริหารความ

ตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี  

 

ลําดับ
ท่ี 

มาตรการ ปจจัยท่ีอาจทําให
เกิดปญหาคอขวด 

ชวงระยะการ
จัดการอุทกภัย 

1 การสํารวจจุดเสี่ยงตอการปนเปอนนํ้าประปา และการพังทลายของคลอง
ประปา (28.66 คะแนน) 

การประปา กอน 

2 การสํารวจปรมิาณการใชนํ้าประปาสําหรับภาครัฐ เอกชนและชุมชน  
(28.23 คะแนน) 

การประปา กอน 

3 การพิจารณาจัดทําแผนอพยพของแตละชุมชนในพ้ืนท่ีและการกําหนด
สัญลักษณพ้ืนท่ีเปราะบางในแตละชุมชน (27.21 คะแนน) 

การอพยพและ
จัดเตรียมท่ีอยู

กอน 
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ลําดับ
ท่ี 

มาตรการ ปจจัยท่ีอาจทําให
เกิดปญหาคอขวด 

ชวงระยะการ
จัดการอุทกภัย 

ช่ัวคราว 
4 การดูแลเสนทางคมนาคม (ถนน) สายหลัก เชน การวางแนวกระสอบทราย

บริเวณจุดเปราะบางของถนน ใหสามารถสัญจรได (27.16 คะแนน) 
การคมนาคมขนสง ระหวาง และ หลัง 

5 การดูแลซอมแซมเครื่องสูบนํ้าใหอยูในสภาพพรอมใชงาน (26.96 คะแนน) การระบายนํ้า และ
การบริหารจัดการ
นํ้าในพ้ืนท่ี 

กอน และ หลัง 

6 การขุดลอกคูคลองอยางสม่ําเสมอ (26.80 คะแนน) การระบายนํ้า และ
การบริหารจัดการ
นํ้าในพ้ืนท่ี 

กอน 

7 การฝกอบรมและใหความรูชุมชนเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชอุปกรณ
ไฟฟาเมื่อเกิดเหตุอุทกภยั (26.77 คะแนน) 

การไฟฟา กอน 

8 การพิจารณาจัดเตรียมเสบียงอาหารและปจจัยพ้ืนฐานสําหรับประชาชน เชน 
การจัดสงนํ้าดื่มไปยังศูนยพักพิงและศูนยประสานงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดย
การประปานครหลวง การประปาสวนภูมภิาค และปภ.เขต 1 ซึ่งปภ.เขต 1 มี
รถผลตินํ้าดืม่เคลื่อนท่ี (26.77 คะแนน) 

การอพยพและการ
จัดเตรียมท่ีอยู
ช่ัวคราว 

ระหวาง 

9 การกําหนดเสนทางการสัญจรหลกัและรองสาํหรับการขนสงและการอพยพชวง
เกิดเหตุวิกฤตไวลวงหนา เชน การจัดเตรียมเสนทางอพยพและการขนสง
สํารองจากสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ไปยังถนน 3100 และทางพิเศษอุดร
รัถยา ทางข้ึนลงท่ีถนนศรีสมาน (26.76 คะแนน) 

การคมนาคมขนสง กอน 

10 การเผยแพรขอมลูท่ีสําคญัโดยเฉพาะสถานการณนํ้าระหวางภาครัฐ เอกชน 
และชุมชนในพ้ืนท่ี ในยามฉุกเฉิน โดยสงขอมูลตามระยะเวลาท่ีกําหนด และ
เพ่ิมชองทางการสื่อสารถึงประชาชนในพ้ืนท่ีใหครอบคลุมตลอดท้ังชวง
ระยะเวลาวิกฤต (26.71 คะแนน) (หมายเหต:ุ มาตรการน้ีไดถูกปรับปรุง
เพ่ิมเตมิตามขอแนะนําของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ) 

การสื่อสารและการ
สงตอขอมูล 

ระหวาง 

11 การจายคาชดเชยสําหรับผูท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัย (26.71 คะแนน) สภาพการเงิน หลัง 
12 การจัดรถรับสงพนักงานบริษัทเอกชนและประชาชนในพ้ืนท่ีตามจดุนัดพบท่ี

กําหนด และประสานงานกับผูประกอบการขนสงในภาวะวิกฤต (หมายเหตุ: 
มาตรการน้ีไดถูกปรับปรุงเพ่ิมเติมตามขอแนะนําของคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ) (26.67 คะแนน) 

การคมนาคมขนสง ระหวาง 

13 การตรวจสอบและปรับปรุงระบบควบคุมสถานีจายไฟใหอยูในพ้ืนท่ีสูง (26.57 
คะแนน) 

การไฟฟา กอน 

14 การฝกอบรมเรื่องการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมืออุทกภัย เชน การวาง
กระสอบทราย การทําความเขาใจขอมูลจากกรมชลประทาน การอพยพ การ
จัดทําประกันภัย การจดัทําบัญชีทรัพยสิน เปนตน สําหรับภาคเอกชน ชุมชน 
และเจาหนาท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวของ (26.44 คะแนน) 

การระบายนํ้าและ
การบริหารจัดการ
นํ้าในพ้ืนท่ี 

กอน 

15 การรับสมัครจิตอาสาเพ่ือชวยเหลอืดานการรับมืออุทกภัยในพ้ืนท่ี เชน การขอ
กําลังสนับสนุนเพ่ือวางกระสอบทรายในพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือเปราะบาง เปนตน 
(26.23 คะแนน) 

การระบายนํ้าและ
การบริหารจัดการ
นํ้าในพ้ืนท่ี 

ระหวาง 
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ลําดับ
ท่ี 

มาตรการ ปจจัยท่ีอาจทําให
เกิดปญหาคอขวด 

ชวงระยะการ
จัดการอุทกภัย 

16 การจัดเตรียมศูนยพักพิงและพิจารณาการจัดตั้งศูนยพักพิงแบบรวมศูนย 
การเปดศูนยพักพิงช่ัวคราวระหวางเกิดเหตุ และการใหความชวยเหลือผูท่ีไดรับ
ผลกระทบภายในศูนยพักพิง (26.01 คะแนน) 

การอพยพและการ
จัดเตรียมท่ีอยู
ช่ัวคราว 

กอน ระหวาง และ
หลัง 

17 การใหคําปรึกษาแกภาคเอกชนเก่ียวกับนโยบายดานทรัพยากรบุคคลเมื่อเกิด
เหตุอุทกภัย (26.01 คะแนน) 

แรงงาน หลัง 

18 การรณรงคใหทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีมีการเตรียมความพรอมเพ่ือการบริหารความ
ตอเน่ืองในพ้ืนท่ีเมื่อเกิดเหตุ เชน การจัดทําแผน BCP (25.89 คะแนน) 

การระบายนํ้าและ
การบริหารจัดการ
นํ้าในพ้ืนท่ี 

กอน 

19 ใหความรูเก่ียวกับการดําเนินการจดัการของเสียใหกับภาคเอกชนและชุมชน
ในชวงนํ้าทวม เชน การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ การ
จัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนในชวงระยะวิกฤต (หมายเหตุ: มาตรการเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมน้ีไดถูกเพ่ิมเตมิข้ึนจากเดิมตามขอแนะนําของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ) 

สุขอนามัยและการ
จัดการของเสยี 

กอน และ ระหวาง 

20 ทําทางเดินช่ัวคราวสําหรับประชาชนท่ีอยูนอกคันก้ันนํ้าเมื่อเกิดเหตอุุทกภัย 
(หมายเหตุ: มาตรการน้ีไดถูกเพ่ิมเติมข้ึนจากเดิมตามขอแนะนําของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ) 

การคมนาคมขนสง ระหวาง 

 

 อยางไรก็ตาม เนื่องดวยทรัพยากรและระยะเวลาท่ีมีอยูอยางจํากัด คณะทํางานโครงการนํารองฯ ไดเลือก

มาตรการท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดตามชวงระยะกอนเกิดเหตุ 1 มาตรการ ระหวางเกิดเหตุ 1 มาตรการ และหลังเกิดเหตุ 

2 มาตรการ เพ่ือจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ อยางไรก็ตาม มาตรการการสํารวจปริมาณการใชน้ําประปาสําหรับ

ภาครัฐ เอกชนและชุมชน ซ่ึงเปนมาตรการท่ีมีคะแนนสูงสุดในชวงระยะเวลากอนเกิดเหตุเปนลําดับท่ีสอง ไดถูก

เลือกข้ึนมาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ แทนมาตรการการสํารวจจุดเสี่ยงตอการปนเปอนน้ําประปา และการพังทลาย

ของคลองประปาซ่ึงมีคะแนนสูงสุดเนื่องจากมาตรการสํารวจจุดเสี่ยงตอน้ําประปาดังกลาวไดมีการสํารวจและ

ตรวจสอบเปนประจําจากสํานักงานประปาท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี นอกจากนี้แผนการดําเนินการสําหรับอีก 15 

มาตรการไดถูกนําเสนอในตาราง 8.2 ตามขอแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการกับคณะทํางานครั้งสุดทาย ท้ังนี้เพ่ือใหแผนปฏิบัติการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพควรจะมีการระบุระยะเวลาท่ีจะตองใชในการจัดทําแผน ผูรับผิดชอบหลัก ผูเก่ียวของ และแนวทางใน

การจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะดานการเงินเพ่ือนํามาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการบริหารความตอเนื่อง

ทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีบริเวณสวนอุตสาหกรรม ดังแสดงในตาราง 8.2 

 นอกจากนั้นเพ่ือใหแผนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริงและมีเจาภาพในการ

จัดทําแผนอยางชัดเจน ผู มีอํานาจในพ้ืนท่ีควรเปนผูอนุ มัติและใหความเห็นชอบในการจัดทําแผน เชน 

คณะกรรมการอํานวยการระดับจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดเปนประธานคณะกรรมการ นอกจากนั้น
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ควรท่ีจะมีการเผยแพรหรือใหขอมูลแกหนวยงานทุกภาคสวนเก่ียวของรวมถึงภาคประชาชนรับรูถึงแผนท่ีจัดทําเพ่ือ

เสริมสรางศักยภาพการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี  
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ตาราง 8.2: แผนปฏิบัติการเพ่ือการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี (สําหรับมาตรการท่ีถูกจัดใหมีความสําคัญ 20 ลําดับแรก จากตาราง 8.1) 

หมายเหตุ:  

• จากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ จงัหวัดปทุมธานี เมือ่วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 ไดมีความเห็นวา บางมาตรการควรเนนเปนมาตรการสาํคัญที่ควรนาํมาใชในการฝกซอม
แผนแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) โดยเฉพาะอยางยิง่มาตรการในชวงระหวางเกิดเหตุ จึงไดทาํการระบุความจาํเปนของมาตรการเหลานี้ในคอลมันสุดทายของตาราง 

• ตัวหนังสือสีฟาแสดงถึงมาตรการ 4 หัวขอที่ไดทําการตกลงในการประชุมเชงิปฏิบัติการของคณะทํางาน วนัที่ 4 พฤศจิกายน 2559 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชวงระยะ
การ

จัดการ
อุทกภัย 

มาตรการท่ีนําเสนอ แผนรายละเอียด ระยะเวลา
ในการ
จัดทํา 

ผูรับผิดชอบหลัก  ผูเก่ียวของอ่ืนๆ แหลง
งบประมาณ
ท่ีเปนไปได 
(อาจปรับได
ตามสมควร) 

การฝกซอม
แผนแบบเตม็

รูปแบบ 

1 กอน การสํารวจจุดเสี่ยงตอการปนเปอน
นํ้าประปา และการพังทลายของ
คลองประปา 

- เก็บตัวอยางนํ้าตามจดุสุมตรวจสอบคุณภาพ 
โดยเฉพาะทอนํ้าประปาและคลองท่ีเปนจุดเสี่ยง โดย
ใชแผนท่ีระบบเสนการจายนํ้าประปาประกอบ 
- ทําการตรวจวิเคราะหนํ้าอุปโภคบริโภคตามเกณฑ
ทางดาน กายภาพ เคมี ชีวภาพ 
 - ประเมินศักยภาพและความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนตามจุดตาง ๆ ในคลอง 
- สรุปผลสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรณีพบ
นํ้าประปาปนเปอน และการพังทลายของคลอง  

ทุกสัปดาห การประปาสวน
ภูมิภาค 

- บริษัทเอกชน 
- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 

การประปา
สวนภูมภิาค 

ไมจําเปน 

2 กอน การสํารวจปรมิาณการใช
นํ้าประปาสําหรบัภาครัฐ เอกชน
และชุมชน  

- ผูแทนการประปาสวนภมูิภาค ผูแทนการประปา
นครหลวง ผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน
ในพ้ืนท่ีรวมหารือถึงปริมาณนํ้าท่ีตองการใช 
- แตละหนวยงานหาขอมลูเก่ียวกับเรื่องความตองการ
ใชนํ้าประปา 
- กําหนดและคํานวณความตองการใชปริมาณนํ้า
ในชวงวิกฤตลดลงไป 50% 
 

1 เดือน 
 

- การประปาสวน
ภูมิภาค 
- การประปานคร
หลวง 
 

สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี

ใช
งบประมาณ
ของแตละ
บริษัท/ แต
ละสวน 

ไมจําเปน 
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ลําดับ
ท่ี 

ชวงระยะ
การ

จัดการ
อุทกภัย 

มาตรการท่ีนําเสนอ แผนรายละเอียด ระยะเวลา
ในการ
จัดทํา 

ผูรับผิดชอบหลัก  ผูเก่ียวของอ่ืนๆ แหลง
งบประมาณ
ท่ีเปนไปได 
(อาจปรับได
ตามสมควร) 

การฝกซอม
แผนแบบเตม็

รูปแบบ 

3 กอน การพิจารณาจัดทําแผนอพยพของ
แตละชุมชนในพ้ืนท่ีและการ
กําหนดสญัลักษณพ้ืนท่ีเปราะบาง
ในแตละชุมชน  

- กําหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบของแตละชุมชนเพ่ือ
อํานวยความสะดวกและแผนการอพยพ 
- จัดประชุมระหวางผูนําชุมชนเพ่ือประเมินความ
ปลอดภัยและเสนทางท่ีใกลท่ีสดุ  ทําการระบุจุดท่ีมี
ความเสีย่งและจดัทําแนวทางการอพยพ 
- จัดทําเอกสารสําหรับสื่อสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของและ
เผยแพรใหกับสมาชิกในชุมชน 
- ทําการฝกซอมแผนอพยพ  
- จัดทําปายเตือนภัยในจุดท่ีมีความเสี่ยง 

6 เดือน - ปภ. ปทุมธานี 
- ผูนําชุมชน 

- สมาชิกชุมชน 
- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
- ตัวแทนจาก
ศูนยพักพิง  
- เทศบาลตําบล
บางกะด ี 

ปภ. 
ปทุมธานี 

ควรม ี

4 ระหวาง
และ หลัง  

การดูแลเสนทางคมนาคม  )ถนน (
สายหลัก เชน การวางแนว
กระสอบทรายบรเิวณจดุ
เปราะบางของถนน ใหสามารถ
สัญจรได 

- ประชุมรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
แบงพ้ืนท่ีจราจรท่ีตองรับผิดชอบ 
- ปองกันเสนทางหลัก โดยใหสามารถสัญจรไดดวย
การวางแนวกระสอบทรายบริเวณจุดเปราะบางของ
ถนน 
- การจัดทําปายเตือนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสูงของ
ถนน และความลึกของระดับนํ้า 
- จัดทําปายเพ่ือแนะนําเสนทางท่ีสามารถสัญจรได 
- จัดเวรยามเพ่ือเฝาระวังแนวเสนทาง เชน หนวยงาน
กูชีพ อปพร  .โดยใหมีการประสานงานผาน ปภ .
ปทุมธานี 

ประชุม 1 
วัน 
(ระยะเวลา
ข้ึนอยูกับ
บริบท
เฉพาะของ
ถนนแตละ
เสน) 

- แขวงการทาง
ปทุมธานี 
- ปภ. ปทุมธานี 
 

- เทศบาลตําบล
บางกะด ี
- หนวยทหารใน
พ้ืนท่ี เชน ศูนย
ซอมสรางสิ่ง
อุปกรณสาย
สรรพาวุธ 

ใช
งบประมาณ
ของแตละ
สวนงาน 
(รับผิดชอบ
เอง) 

ควรม ี

5 กอนและ 
หลัง 

การดูแลซอมแซมเครื่องสูบนํ้าให
อยูในสภาพพรอมใชงาน  

- จัดทําแผนการสํารวจสภาพเครื่องสูบนํ้า เพ่ือใหมี
การสํารวจเปนประจํา 
- ดําเนินการสาํรวจสภาพเครื่องสบูนํ้าของหนวยงาน
ของตนเอง 
- กรณีพบเครื่องสูบนํ้าไมพรอมใชงาน ของบประมาณ
เพ่ือดําเนินการซอมแซม 
 

กอนฤดูฝน - กรมชลประทาน 
- เทศบาลตําบล
บางกะด ี
- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี

หนวยทหารใน
พ้ืนท่ี เชน ศูนย
ซอมสรางสิ่ง
อุปกรณสาย
สรรพาวุธ 

ใช
งบประมาณ
ของแตละ
สวนงาน 
(รับผิดชอบ
เอง) 

ไมจําเปน 
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ลําดับ
ท่ี 

ชวงระยะ
การ

จัดการ
อุทกภัย 

มาตรการท่ีนําเสนอ แผนรายละเอียด ระยะเวลา
ในการ
จัดทํา 

ผูรับผิดชอบหลัก  ผูเก่ียวของอ่ืนๆ แหลง
งบประมาณ
ท่ีเปนไปได 
(อาจปรับได
ตามสมควร) 

การฝกซอม
แผนแบบเตม็

รูปแบบ 

6 กอน การขุดลอกคูคลองอยางสม่ําเสมอ  - สํารวจพ้ืนท่ีและเสนทางนํ้าเพ่ือขุดลอกและปรับปรุง
คลองสาธารณะ 
- จัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- ดําเนินการขุดลอกคลองดวยเครือ่งจักรท่ีเหมาะสม 
เชน เรือขุด รถขุด 

กอนฤดูฝน เทศบาลตาํบล
บางกะด ี
 

- กรม
ชลประทาน 
- กรมทางหลวง
ชนบท 

เทศบาล
ตําบลบาง
กะด ี
 

ไมจําเปน 

7 กอน การฝกอบรมและใหความรูชุมชน
เก่ียวกับความปลอดภัยในการใช
อุปกรณไฟฟาเมื่อเกิดเหตุอุทกภยั  

- การไฟฟาสวนภมูิภาค สาขาปทุมธานีประสานงาน
กับประธานชุมชน เพ่ือมาใหความรูเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการใชอุปกรณไฟฟาเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย
แกชุมชน และทําการสอนผูนําชุมชนเพ่ือไปถายทอด
ความรูตอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) 
- สนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีทําการตรวจสอบ
เครื่องใชไฟฟาอยางนอยปละครั้ง 
- จัดทําโบรชัวรและสื่อตาง ๆ เพ่ือเผยแพรความรู
เก่ียวกับความปลอดภัยในการใชอุปกรณไฟฟาเมื่อ
เกิดเหตุอุทกภัย   

6 เดือน - การไฟฟาสวน
ภูมิภาค สาขา
ปทุมธานี 
- ผูนําชุมชน 
 
 

ปภ. ปทุมธานี การไฟฟา
สวนภูมภิาค 
สาขา
ปทุมธานี 

ไมจําเปน 

8 ระหวาง การพิจารณาจัดเตรียมเสบียง
อาหารและปจจัยพ้ืนฐานสําหรับ
ประชาชน เชน การจัดสงนํ้าดื่มไป
ยังศูนยพักพิงและศูนย
ประสานงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
โดยการประปานครหลวง การ
ประปาสวนภูมภิาค และปภ.เขต 1 
ซึ่งปภ.เขต 1 มีรถผลตินํ้าดื่ม
เคลื่อนท่ี  

- ประเมินความตองการอาหาร นํ้าดื่ม และสิ่งจําเปน
พ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในศูนยพักพิงหากเกิด
เหตุการณนํ้าทวม เชน ถุงยังชีพ เปนตน 
- จัดทําแผนเพ่ือสงมอบ อาหาร นํ้าดื่ม และสิ่งจําเปน
พ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีจําเปนไปยังศูนยพักพิงหากเกิด
เหตุการณนํ้าทวม 
- สนับสนุนใหประชาชนทําการเก็บเสบียงอาหารและ
นํ้าดื่มไวลวงหนาสําหรับเหตุฉุกเฉิน 
 

กอนฤดูฝน - เทศบาลตําบล
บางกะด ี
- ปภ. ปทุมธานี 
- บริษัทเอกชน 
-การประปานคร
หลวง  
- การประปาสวน
ภูมิภาค 
- ศูนย ปภ. เขต 1 

- เหลากาชาด จ.
ปทุมธานี 
- สนง. พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 
จ.ปทุมธานี 
- หนวยทหารใน
พ้ืนท่ี เชน ศูนย
ซอมสรางสิ่ง
อุปกรณสาย
สรรพาวุธ 

- เหลา
กาชาด จ.
ปทุมธานี 
 

ควรม ี
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ลําดับ
ท่ี 

ชวงระยะ
การ

จัดการ
อุทกภัย 

มาตรการท่ีนําเสนอ แผนรายละเอียด ระยะเวลา
ในการ
จัดทํา 

ผูรับผิดชอบหลัก  ผูเก่ียวของอ่ืนๆ แหลง
งบประมาณ
ท่ีเปนไปได 
(อาจปรับได
ตามสมควร) 

การฝกซอม
แผนแบบเตม็

รูปแบบ 

9 กอน การกําหนดเสนทางการสัญจรหลกั
และรองสาํหรับการขนสงและการ
อพยพชวงเกิดเหตุวิกฤตไว
ลวงหนา  

- จัดตั้งทีมงานเพ่ือทําการศึกษาและสาํรวจเสนทาง
อพยพและขนสงในกรณีเกิดเหตุวิกฤต 
- จัดประชุมเพ่ือหาขอสรุปเก่ียวกับการกําหนด
เสนทางการสัญจรหลักและรองสําหรับการขนสงและ
การอพยพชวงเกิดเหต ุ
- เผยแพรขอมลูไปยังประชาชนผานทางผูมีสวนได
เสียท่ีสาํคัญ (focal points) 
 

3 เดือน - กรมทางหลวง 
- กรมทางหลวง
ชนบท 
- ปภ. ปทุมธานี 
 
 
 

- บริษัทเอกชน  
- ผูนําชุมชน 
 
 

- กรมทาง
หลวง 
- กรมทาง
หลวงชนบท 
 
 

ควรม ี

10 ระหวาง การเผยแพรขอมลูท่ีสําคญั
โดยเฉพาะสถานการณนํ้าระหวาง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพ้ืนท่ี 
ในยามฉุกเฉิน โดยสงขอมูลตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด และเพ่ิมชอง
ทางการสื่อสารถึงประชาชนใน
พ้ืนท่ีใหครอบคลุมตลอดท้ังชวง
ระยะเวลาวิกฤต (หมายเหตุ: 
มาตรการน้ีไดถูกปรับปรุงเพ่ิมเติม
ตามขอแนะนําของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ) 

- ทําการศึกษาและวิเคราะหวาชองทางการสื่อสารท่ีมี
อยูเพียงพอท่ีจะใหขอมูลท่ีจําเปนสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนหรือไม เชน อีเมล ไลน 
โทรสารเว็บไซต วิทยุ เปนตน 
- ทําการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตขอมูลนํ้าทวม
ใหกับประชาชน 
- เผยแพรขอมลูเก่ียวกับอุทกภัยผานไปยังประชาชน
ในพ้ืนท่ีผานทางจุด Focal Point ท่ีไดกําหนดไว
ลวงหนาโดยใชชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม 

6 เดือน - สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
- กรมชลประทาน 
- สถานี
อุตุนิยมวิทยา
ปทุมธานี 
- ปภ .ปทุมธานี  

- สํานักงาน
ประชาสมัพันธ
จังหวัดปทุมธานี 
- บริษัทเอกชน  
- ผูนําชุมชน 
- หนวยงาน
ราชการตาง ๆ 
ในพ้ืนท่ี  

ปภ .
ปทุมธานี 
 

ควรม ี

11 หลัง การจายคาชดเชยสําหรับผูท่ีไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัย  

กรณีประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ 
- การสํารวจความเสียหาย 
- การประเมินความเสียหาย 
- การพิจารณาใหความชวยเหลือ 

 
7 วัน 
60 วัน 
30 วัน 

- ผูวาราชการ
จังหวัด 
- กรมปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

- ผูนําชุมชน 
- หนวยงาน
ภาครัฐท่ี
เก่ียวของ 

ตามระเบียบ
ราชการ 

ไมจําเปน 

กรณไีมไดประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัต ิ
- หนวยงานท่ีรับผิดชอบกําหนดเกณฑการจาย
คาชดเชย  

6 เดือน - เทศบาลตําบล
บางกะด ี
- เทศบาลตําบล

- กรม
ชลประทาน 
- เทศบาลตําบล

ตามระเบียบ
ท่ีมีการ
กําหนด

ไมจําเปน 
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- กรณีเอกชนเปนผูจัดทํา สามารถทําในรปูแบบ CSR 
ได 

บานใหม บางกะด ี
- ผูนําชุมชน 
- บริษัทเอกชน 

เกณฑน้ีข้ึน 

12 ระหวาง การจัดรถรับสงพนักงาน
บริษัทเอกชนและประชาชนใน
พ้ืนท่ีตามจุดนัดพบท่ีกําหนด และ
ประสานงานกับผูประกอบการ
ขนสงในภาวะวิกฤต (หมายเหตุ: 
มาตรการน้ีไดถูกปรับปรุงเพ่ิมเติม
ตามขอแนะนําของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ) 

- จัดประชุมเพ่ือใหบริษัทเอกชนตาง ๆ มากําหนดจดุ
รถรับสงพนักงานในพ้ืนท่ีรวมกัน  
- กําหนดหนาท่ีในการรับสง ตารางเวลา เปน MOU 
สําหรับบริษัทเอกชนตางๆ 
- ประเมินความตองการรถรับสงของพนักงาน
บริษัทเอกชนและประชาชนเมื่อเกิดเหตุนํ้าทวม 
- จัดเตรยีมยานพาหนะฉุกเฉิน เชน เรือ ยานพาหนะ
ทางนํ้าอ่ืน ๆ )รวมกับบริษัทอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีใกลเคียง(  
- ประสานงานกับผูประกอบการขนสงเพ่ือรองรับการ
ขนสงท้ังคนและสินคาในภาวะวิกฤต 

3 เดือน - สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
- บริษัทเอกชนใน
บริเวณสวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
- สํานักงานขนสง 
จังหวัดปทุมธานี 
- ปภ. ปทุมธานี 
 

หนวยทหารใน
พ้ืนท่ี เชน ศูนย
ซอมสรางสิ่ง
อุปกรณสาย
สรรพาวุธ 

ใช
งบประมาณ
ของแตละ
สวนงาน 

)รับผิดชอบ
เอง(  

ควรม ี

13 กอน การตรวจสอบและปรับปรุงระบบ
ควบคุมสถานีจายไฟใหอยูในพ้ืนท่ี
สูง  

- จัดตั้งทีมงานสําหรับการตรวจสอบระบบควบคุม
สถานีจายไฟใหอยูในสถานท่ีท่ีปลอดภัย 
- กําหนดจุดปลอดภัยสําหรับการติดตั้งสถานีจายไฟ
และทําแผนการยายระบบควบคุมสถานีจายไฟใหอยู
ในสถานท่ีท่ีปลอดภัย 

3 เดือน - การไฟฟานคร
หลวง 
- การไฟฟาสวน
ภูมิภาค สาขา
ปทุมธานี 

สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
 

- การไฟฟา
นครหลวง 
- การไฟฟา
สวนภูมภิาค 
สาขา
ปทุมธานี 

ไมจําเปน 

14 กอน การฝกอบรมเรื่องการเตรียมความ
พรอมเพ่ือรับมืออุทกภัย เชน การ
วางกระสอบทราย การทําความ
เขาใจขอมูลจากกรมชลประทาน 
การอพยพ การจัดทําประกันภยั 
การจัดทําบัญชีทรัพยสิน เปนตน 
สําหรับภาคเอกชน ชุมชน และ

- ปภ.ปทุมธานี ทําการประสานงานกับประธานชุมชน 
เพ่ือมาใหความรูแกชุมชน และทําการสอนผูนําชุมชน
เพ่ือไปถายทอดความรูเรื่องการเตรียมความพรอม
เพ่ือรับมืออุทกภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ตัวแทนจาก
บริษัทเอกชนและภาครัฐ 
- จัดทําโบรชัวรขอมลูเพ่ือเพ่ิมความรูและความ

1 ป - ปภ. ปทุมธานี 
- ผูนําชุมชน 

- สมาชิกใน
ชุมชน 
- อาสาสมัคร
ปองกันพลเรือน 
(อปพร.)  
- เทศบาลตําบล
บางกะด ี

ปภ .
ปทุมธานี 
 

ไมจําเปน 
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เจาหนาท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวของ  ตระหนักของประชาชนเรื่องการเตรียมความพรอม
เพ่ือรับมืออุทกภัย 
- สงเสริมใหชุมชนจดัทําแผนเตรยีมความพรอม
สําหรับนํ้าทวมสําหรับชุมชนและเช่ือมโยงแผน
ดังกลาวใหสอดคลองกับแผน BCP ระดับพ้ืนท่ี (Area 
BCP) 
- สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินทําการตรวจสอบ
และทบทวนมาตรการการเตรียมความพรอมสาํหรับ
นํ้าทวมอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

 

15 ระหวาง การรับสมัครจิตอาสาเพ่ือ
ชวยเหลือดานการรับมืออุทกภัยใน
พ้ืนท่ี เชน การขอกําลังสนับสนุน
เพ่ือวางกระสอบทรายในพ้ืนท่ี
เสี่ยงหรือเปราะบาง เปนตน  

- สงเสริมใหประชาชนเปนอาสาสมัครจิตอาสาเพ่ือ
รับมือกับเหตุวิกฤตท่ีเกิดข้ึน 
- ทําการมอบหมายหนาท่ีรับผดิชอบและฝกซอมแผน 
- ทําการประเมินพ้ืนท่ีจุดเสิ่ยงหรอืเปราะบางตอ
อุทกภัยเพ่ือมอบหมายจุดรบัผิดชอบใหกับอาสาสมคัร
อยางเหมาะสม 
 

กอนฤดูฝน - ผูนําชุมชน 
- อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)  
- เทศบาลตําบล
บางกะด ี
- ปภ. ปทุมธานี 
 

- สมาชิกใน
ชุมชน 
- หนวยทหารใน
พ้ืนท่ี เชน ศูนย
ซอมสรางสิ่ง
อุปกรณสาย
สรรพาวุธ 

ผูนําชุมชน 
 

ควรม ี

16 กอนและ 
ระหวาง 
และหลัง 

การจัดเตรียมศูนยพักพิงและ
พิจารณาการจัดตั้งศูนยพักพิงแบบ
รวมศูนย การเปดศูนยพักพิง
ช่ัวคราวระหวางเกิดเหตุ และการ
ใหความชวยเหลือผูท่ีไดรับ
ผลกระทบภายในศูนยพักพิง  

- สํารวจ ศูนยพักพิงเดิม และประเมินความพรอม
และประเมินความเสี่ยง วาเปนพ้ืนท่ีลอแหลมหรือไม 
พรอมสํารวจพ้ืนท่ีท่ีมีความเปนไปไดท่ีจะจดัตั้งศูนย
พักพิงใหม 
- จัดประชุมเพ่ือกําหนดสถานท่ีท่ีจะใชเปนศูนยพักพิง
เมื่อเกิดเหต ุ 
- กําหนดหนาท่ีรับผดิชอบสําหรับผูท่ีอยูในศูนยพักพิง
เปนเอกสาร 
- ประสานงานกับหนวยงานท่ีสนับสนุนสิ่งท่ีจําเปนใน
ศูนยพักพิง เชน นํ้าดื่ม เสบียงอาหาร และสิ่งจําเปน

กอนฤดูฝน - ปภ. ปทุมธานี 
- เทศบาลตําบล
บางกะด ี
- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี

- สนง. พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 
จ.ปทุมธานี 
- ผูนําชุมชน 
- ตํารวจ 
- เหลากาชาด จ.
ปทุมธานี 
- ตัวแทนจาก
ศูนยพักพิง 

- ปภ .
ปทุมธานี 
- เทศบาล
ตําบลบาง
กะด ี
 
 

ควรม ี
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อ่ืน ๆ 
17 หลัง การใหคําปรึกษาแกภาคเอกชน

เก่ียวกับนโยบายดานทรัพยากร
บุคคลเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย  

จัดตั้งศูนยรองทุกขเพ่ือใหคําปรึกษาดานปญหาของ
ลูกจางและผูประกอบการ ดังเชน ดาน: 
- ดานกฎหมายแรงงาน เชน การประกันสังคม การ
จายคาจาง คาชดเชย การหยุดงาน 
- ดานประกันสังคม สิทฺธิประโยขนท่ีลูกจางจะไดรับ
ระหวางนํ้าทวมและหลังนํ้าทวม 
- การขอสนับสนุนแรงงานเพ่ือมาทํางานในชวงนํ้า
ทวม และชวงการฟนฟู 
- ใหคําปรึกษาดานภาษีของลูกจางและผูประกอบการ 

สัปดาหแรก
หลังจาก
เกิดเหตุ
อุทกภัย 

- หนวยงาน
บรรเทาสาธารณ
ภัย  
- กรมการ
ปกครอง 

- กรมสวัสดิการ
และคุมครอง
แรงงาน  
- สํานักงาน
ประกันสังคม 
- กรมการจัดหา
งาน 
- กรมสรรพากร 
 

ตามงบแผน
ฉุกเฉินของ
หนวยงาน 

ไมจําเปน 

18 กอน การรณรงคใหทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี
มีการเตรียมความพรอมเพ่ือการ
บริหารความตอเน่ืองในพ้ืนท่ีเมื่อ
เกิดเหตุ เชน การจัดทําแผน BCP  

- ใหความรูบริษัทเอกชนและผูมสีวนไดเสียอ่ืนๆ ใน
พ้ืนท่ีในการจัดทําแผนความตอเน่ืองทางธุรกิจของ
ตนเอง (แผน BCP) ดวยการฝกอบรมและการ
เผยแพรขอมลู 
- สงเสริมใหแผน BCP ของบริษัทเอกชนและผูมสีวน
ไดเสียอ่ืน ๆ มีความเช่ือมโยงกับแผนในระดบัพ้ืนท่ี 
(Area BCM / BCP) 

1 ป - ปภ. ปทุมธานี - บริษัทเอกชน
ในสวน
อุตสาหกรรมบาง
กะดี  

- ปภ. 
ปทุมธานี 

ไมจําเปน 

19  กอน 
และ 
ระหวาง 

ใหความรูเก่ียวกับการดําเนินการ
จัดการของเสยีใหกับภาคเอกชน
และชุมชนในชวงนํ้าทวม เชน การ
จัดการของเสยีจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และ การจดัการขยะ
มูลฝอยจากชุมชนในชวงระยะ
วิกฤต (หมายเหตุ: มาตรการ
เก่ียวกับสิ่งแวดลอมน้ีไดถูก
เพ่ิมเตมิข้ึนจากเดมิตามขอแนะนํา
ของคณะกรรมการขับเคลื่อน

- สํารวจประเภทและประเมินของเสียในแตละจดุใน
พ้ืนท่ี 
- ประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือจัด
อบรมเก่ียวกับการจัดการของเสียและวัสดุอันตราย
สําหรับบริษัทเอกชนและผูนําชุมชน 
- บริษัทเอกชนและผูนําชุมชนควรจัดทําแผนการ
จัดการของเสยีสําหรับกรณีเกิดเหตุนํ้าทวม  
เคล่ือนยายและจัดเก็บวัตถุอันตรายและดูแลการ  - จัดการให
ถูกตองในพื้นที่สําหรับกาํจัดของเสีย  

6 เดือน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
- ปภ. ปทุมธานี 
 
 

- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
- บริษัทเอกชน
ในสวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี 
- ผูนําชุมชน 
- เทศบาลตําบล
บางกะด ี

บริษัทเอกชน
ในสวน
อุตสาหกรรม
บางกะด ี
 

ควรม ี
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โครงการฯ) 
20 ระหวาง ทําทางเดินช่ัวคราวสําหรับ

ประชาชนท่ีอยูนอกคันก้ันนํ้าเมื่อ
เกิดเหตุอุทกภัย (หมายเหตุ: 
มาตรการน้ีไดถูกเพ่ิมเติมข้ึนจาก
เดิมตามขอแนะนําของ
คณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ) 

- จัดตั้งทีมงานสําหรับการสํารวจความจําเปนในการ 
ทําทางเดินช่ัวคราวสําหรับประชาชนท่ีอยูนอกคันก้ัน
นํ้าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย 
- จัดทําทางเดินช่ัวคราวสําหรับประชาชนท่ีอยูนอก
คันก้ันนํ้าเมื่อเกิดเหตุอุทกภยั 
 

สัปดาหแรก
ท่ีเกิดเหตุ
อุทกภัย 

- ปภ. ปทุมธานี 
- ผูนําชุมชน 

- สมาชิกใน
ชุมชน 
- อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อป
พร.)  
- เทศบาลตําบล
บางกะด ี
 

ปภ .
ปทุมธานี 
 

ควรม ี
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สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ จังหวัดปทุมธานี เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2560 นั้น แผนรายละเอียด

เฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับการฝกซอมแผนแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) ไดถูกจัดทําเพ่ิมข้ึนดังตาราง 8.3 โดยตารางนี้ได

ปรับมาจากตาราง 8.2 แตไดทําการตัดมาตรการและแผนรายละเอียดขอท่ีไมจําเปนตองใชสําหรับการฝกซอมแผนแบบเต็มรูปแบบ

ออกไป และเนนไปท่ี 10 มาตรการในชวงระหวางเกิดเหตุและท่ีเก่ียวของเปนหลัก ท้ังนี้เพ่ือใหงายสําหรับการอางอิงขอมูลเพ่ือการ

จัดทําข้ันตอนการฝกซอมแผนแบบเต็มรูปแบบตอไป 

ตาราง 8.3: 10 มาตรการและแผนรายละเอียดเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการฝกซอมแผนแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) 

ลํา 
ดับท่ี 

ปญหา
คอขวด 

มาตรการท่ีเกี่ยวของกับการฝกซอม
แผนแบบเต็มรูปแบบ 

แผนรายละเอียดเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับการ
ฝกซอมแผนแบบเต็มรูปแบบ 

ผูรับผิดชอบหลัก  ผูเกี่ยวของอ่ืนๆ 

3 การ
อพยพ
และ
จัดเตรีย
มท่ีอยู
ช่ัวคราว 

การพิจารณาจัดทําแผนอพยพของ
แตละชุมชนในพ้ืนท่ีและการกําหนด
สัญลักษณพ้ืนท่ีเปราะบางในแตละ
ชุมชน  

- กําหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบของแตละชุมชนเพ่ือ
อํานวยความสะดวกและแผนการอพยพ 
- จัดประชุมระหวางผูนําชุมชนเพ่ือประเมินความ
ปลอดภัยและเสนทางท่ีใกลท่ีสดุ  ทําการระบุจุดท่ี
มีความเสี่ยงและจัดทําแนวทางการอพยพ 
- ทําการฝกซอมแผนอพยพ  

- ปภ. ปทุมธานี 
- ผูนําชุมชน 

- สมาชิกชุมชน 
- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
- ตัวแทนจาก
ศูนยพักพิง  
- เทศบาลตําบล
บางกะด ี 

4 การ
คมนาคม
ขนสง 

การดูแลเสนทางคมนาคม )ถนน (
สายหลัก เชน การวางแนวกระสอบ
ทรายบริเวณจดุเปราะบางของถนน 
ใหสามารถสัญจรได 

- ประชุมรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
แบงพ้ืนท่ีจราจรท่ีตองรับผิดชอบ 
 

- แขวงการทาง
ปทุมธานี 
- ปภ. ปทุมธานี 
 

- เทศบาลตําบล
บางกะด ี
- หนวยทหารใน
พ้ืนท่ี เชน ศูนย
ซอมสรางสิ่ง
อุปกรณสาย
สรรพาวุธ 

8 การ
อพยพ
และการ
จัดเตรีย
มท่ีอยู
ช่ัวคราว 

การพิจารณาจัดเตรียมเสบียงอาหาร
และปจจยัพ้ืนฐานสําหรับประชาชน 
เชน การจัดสงนํ้าดื่มไปยังศูนยพักพิง
และศูนยประสานงานตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ  

- จัดทําแผนเพ่ือสงมอบ อาหาร นํ้าดื่ม และ
สิ่งจําเปนพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีจําเปนไปยังศูนยพักพิง
หากเกิดเหตุการณนํ้าทวม 
 

- เทศบาลตําบล
บางกะด ี
- ปภ. ปทุมธานี 
- บริษัทเอกชน 
-การประปานคร
หลวง  
- การประปาสวน
ภูมิภาค 
- ศูนย ปภ. เขต 1 

- เหลากาชาด จ.
ปทุมธานี 
- สนง. พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 
จ.ปทุมธานี 
- หนวยทหารใน
พ้ืนท่ี เชน ศูนย
ซอมสรางสิ่ง
อุปกรณสาย
สรรพาวุธ 

9 การ
คมนาคม
ขนสง 

การกําหนดเสนทางการสัญจรหลกั
และรองสาํหรับการขนสงและการ
อพยพชวงเกิดเหตุวิกฤตไวลวงหนา  

- จัดประชุมเพ่ือหาขอสรุปเก่ียวกับการกําหนด
เสนทางการสัญจรหลักและรองสําหรับการขนสง
และการอพยพชวงเกิดเหต ุ
 

- กรมทางหลวง 
- กรมทางหลวง
ชนบท 
- ปภ. ปทุมธานี 
 
 

- บริษัทเอกชน  
- ผูนําชุมชน 
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ลํา 
ดับท่ี 

ปญหา
คอขวด 

มาตรการท่ีเกี่ยวของกับการฝกซอม
แผนแบบเต็มรูปแบบ 

แผนรายละเอียดเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับการ
ฝกซอมแผนแบบเต็มรูปแบบ 

ผูรับผิดชอบหลัก  ผูเกี่ยวของอ่ืนๆ 

 
10 การ

สื่อสาร
และการ
สงตอ
ขอมูล 

การเผยแพรขอมลูท่ีสําคญัโดยเฉพาะ
สถานการณนํ้าระหวางภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนในพ้ืนท่ี ในยาม
ฉุกเฉิน โดยสงขอมูลตามระยะเวลาท่ี
กําหนด และเพ่ิมชองทางการสื่อสาร
ถึงประชาชนในพ้ืนท่ีใหครอบคลุม
ตลอดท้ังชวงระยะเวลาวิกฤต  

- เผยแพรขอมลูเก่ียวกับอุทกภัยผานไปยัง
ประชาชนในพ้ืนท่ีผานทางจุด Focal Point ท่ีได
กําหนดไวลวงหนาโดยใชชองทางการสื่อสารท่ี
เหมาะสม 

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

- สํานักงาน
ประชาสมัพันธ
จังหวัดปทุมธานี 
- บริษัทเอกชน  
- ผูนําชุมชน 
- หนวยงาน
ราชการตาง ๆ 
ในพ้ืนท่ี  

12 การ
คมนาคม
ขนสง 

การจัดรถรับสงพนักงาน
บริษัทเอกชนและประชาชนในพ้ืนท่ี
ตามจุดนัดพบท่ีกําหนด และ
ประสานงานกับผูประกอบการขนสง
ในภาวะวิกฤต  

- จัดประชุมเพ่ือใหบริษัทเอกชนตาง ๆ มากําหนด
จุดรถรับสงพนักงานในพ้ืนท่ีรวมกัน  
- จัดเตรยีมยานพาหนะฉุกเฉิน เชน เรือ 
ยานพาหนะทางนํ้าอ่ืน ๆ (รวมกับบริษัทอ่ืน ๆ ใน
พ้ืนท่ีใกลเคียง) 
- ประสานงานกับผูประกอบการขนสงเพ่ือรองรับ
การขนสงท้ังคนและสินคาในภาวะวิกฤต 

- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
- บริษัทเอกชนใน
บริเวณสวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
- สํานักงานขนสง 
จังหวัดปทุมธานี 
- ปภ. ปทุมธานี 
 

หนวยทหารใน
พ้ืนท่ี เชน ศูนย
ซอมสรางสิ่ง
อุปกรณสาย
สรรพาวุธ 

15 การ
ระบาย
นํ้าและ
การ
บริหาร
จัดการ
นํ้าใน
พ้ืนท่ี 

การรับสมัครจิตอาสาเพ่ือชวยเหลอื
ดานการรบัมืออุทกภัยในพ้ืนท่ี เชน 
การขอกําลังสนับสนุนเพ่ือวาง
กระสอบทรายในพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือ
เปราะบาง เปนตน  

- ทําการมอบหมายหนาท่ีรับผดิชอบและฝกซอม
แผน 
- ทําการประเมินพ้ืนท่ีจุดเสิ่ยงหรอืเปราะบางตอ
อุทกภัยเพ่ือมอบหมายจุดรบัผิดชอบใหกับ
อาสาสมัครอยางเหมาะสม 
 

- ผูนําชุมชน 
- อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)  
- เทศบาลตําบล
บางกะด ี
- ปภ. ปทุมธานี 
 

- สมาชิกใน
ชุมชน 
- หนวยทหารใน
พ้ืนท่ี เชน ศูนย
ซอมสรางสิ่ง
อุปกรณสาย
สรรพาวุธ 

16 การ
อพยพ
และการ
จัดเตรีย
มท่ีอยู
ช่ัวคราว 

การจัดเตรียมศูนยพักพิงและ
พิจารณาการจัดตั้งศูนยพักพิงแบบ
รวมศูนย การเปดศูนยพักพิงช่ัวคราว
ระหวางเกิดเหตุ และการใหความ
ชวยเหลือผูท่ีไดรบัผลกระทบภายใน
ศูนยพักพิง  

- จัดประชุมเพ่ือกําหนดสถานท่ีท่ีจะใชเปนศูนยพัก
พิงเมื่อเกิดเหต ุ 
- กําหนดหนาท่ีรับผดิชอบสําหรับผูท่ีอยูในศูนยพัก
พิงเปนเอกสาร 
 

- ปภ. ปทุมธานี 
- เทศบาลบางกะด ี
- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี

- สนง. พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 
จ.ปทุมธานี 
- ผูนําชุมชน 
- ตํารวจ 
- เหลากาชาด จ.
ปทุมธานี 
- ตัวแทนจาก
ศูนยพักพิง 

19  สุขอนา 
มัยและ
การ

ใหความรูเก่ียวกับการดําเนินการ
จัดการของเสยีใหกับภาคเอกชนและ
ชุมชนในชวงนํ้าทวม เชน การจัดการ

เคลื่อนยายและจัดเก็บวัตถุอันตรายและดูแลการ
จัดการใหถูกตองในพ้ืนท่ีสําหรับกําจัดของเสีย 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
- ปภ. ปทุมธานี 

- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
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ลํา 
ดับท่ี 

ปญหา
คอขวด 

มาตรการท่ีเกี่ยวของกับการฝกซอม
แผนแบบเต็มรูปแบบ 

แผนรายละเอียดเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับการ
ฝกซอมแผนแบบเต็มรูปแบบ 

ผูรับผิดชอบหลัก  ผูเกี่ยวของอ่ืนๆ 

จัดการ
ของเสีย 

ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
และ การจดัการขยะมลูฝอยจาก
ชุมชนในชวงระยะวิกฤต  

 
 

- บริษัทเอกชน
ในสวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี 
- ผูนําชุมชน 
- เทศบาลตําบล
บางกะด ี

20 การ
คมนาคม
ขนสง 

ทําทางเดินช่ัวคราวสําหรับประชาชน
ท่ีอยูนอกคันก้ันนํ้าเมื่อเกิดเหตุ
อุทกภัย  

- จัดตั้งทีมงานสําหรับการสํารวจความจําเปนใน
การทําทางเดินช่ัวคราวสําหรับประชาชนท่ีอยูนอก
คันก้ันนํ้าเมื่อเกิดเหตุอุทกภยั 
 

- ปภ. ปทุมธานี 
- ผูนําชุมชน 

- สมาชิกใน
ชุมชน 
- อาสาสมัคร
ปองกันพลเรือน 
(อปพร.)  
- เทศบาลตําบล
บางกะด ี
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บทท่ี 9 การจัดทํา Area BCM: การดําเนนิการ ทบทวน และการปรับปรุง Area BCM 
 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดลําดับความสําคัญมาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับแผนการดําเนินการ 

(4 พฤศจิกายน 2016) นั้นคณะทํางานไดทําการตรวจสอบตามข้ันตอนของ Area BCP และการทดสอบแผน รวม

ไปถึงการปรับปรุงแผนปฏิบัติการสําหรับปถัดไป 

 

หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งสุดทาย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการบริหารความตอเนื่อง

ทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี  และคณะกรรมการอํานวยการโครงการ Area BCM จังหวัดปทุมธานีไดมีการทบทวน

กระบวนการของโครงการนํารองและมีการหารือเพ่ือการปรับปรุง Area BCM ซ่ึงขอเสนอแนะจากท้ังคณะทํางาน

และคณะกรรมการท้ังสองไดถูกรวบรวมในรายงานฉบับนี ้
 

 

9.1 การทบทวนแผน 
 

 หลังจากแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี และแผนปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ

การรับมือและปรับตัวตออุทกภัยเพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง ไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผูมี

อํานาจท่ีเก่ียวของแลว อาทิเชน คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี  

และคณะกรรมการอํานวยการโครงการ Area BCM จังหวัดปทุมธานี แผนดังกลาวควรมีการทบทวนเพ่ือใหมีการ

ปรับปรุงใหเปนปจจุบันและพัฒนาแผนเพ่ือใหแนใจวาแผนสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริงและมีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดทําแผนซ่ึงจะตองมีกระบวนการ Plan-Do-Check-Act ตามหลัก

มาตรฐานสากล 

 สิ่งท่ีตองคํานึงถึงเปนลําดับแรกสําหรับแผนท่ีเกิดจากการรวมมือจัดทําจากผู ท่ี มีสวนไดสวนเสีย

(Stakeholders) จากหลายหนวยงาน ควรมีการกําหนดวาใครจะเปนผูนําในการจัดทํา ทบทวน และปรับปรุงแผน 

โดยท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทํางานโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี ใน

วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ไดมีขอสรุปวา เพ่ือให Area BCM/ Area BCP มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา

อยางมีประสิทธิภาพสมควรใหผูวาราชการจังหวัดปทุมธานีเปนผูนําในการจัดทําเรื่องดังกลาว ซ่ึงอาจมีสํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการจัดทํารวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ไดแก เทศบาลตําบลบางกะดี และเทศบาลตําบลบานใหม สวนอุตสาหกรรมบางกะดี บริษัทเอกชน และ

ประธานชมุชน  

ตอมาเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดทําโครงการนํา

รอง Area BCM ท่ีจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงไดมีการตกลงกันวาจังหวัดปทุมธานีจะเปนหนวยงานหลักท่ีจะเปน
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ผูรับผิดชอบและเจาภาพของแผน Area BCP / Area BCM สําหรับพ้ืนท่ีนํารอง และเปนผูประสานงานตาม

กระบวนการของวงจร Area BCM โดยประสานงานอยางใกลชิดกับ ปภ. ปทุมธานี และผูท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ ตอไป 
 

9.1.1 ประเด็นในการทบทวนแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี Area BCP 
 

 แผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี หรือ Area BCP ควรมีกําหนดระยะเวลาในการ

ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงแผนใหแผนเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยปกติการตรวจสอบและทบทวนจะมีข้ึนหาก

มีภัยพิบัติหรือมีเหตุใด ๆ เกิดข้ึน หรือจะทบทวนตามกําหนดระยะเวลาเปนประจําทุกปตามท่ีไดตกลงกันระหวางผู

มีสวนไดสวนเสีย สําหรับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

คณะกรรมการอํานวยการจัดทําโครงการ Area BCM และคณะทํางานท่ีมีความเห็นชอบรวมกันวาควรมีการ

ตรวจสอบและทบทวนแผนดังกลาวประมาณเดือนพฤษภาคม หรือทันทีท่ีเม่ือกรมอุตนิยมวิทยาออกประกาศวา

ประเทศไทยเริ่มเขาสูฤดูฝน  

 การตรวจสอบและทบทวนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี ควรจัดใหมีการประชุมอยาง

เปนทางการ ดังตัวอยางเชน การจัดทําแผนฯ เพ่ือโครงการนํารองในปแรก ท้ังนี้การดําเนินการตรวจสอบและ

ทบทวนควรเปนไปตามวงจร Area BCM โดยผูนํา (ผูวาราชการจังหวัด) ในการตรวจสอบและทบทวนการบริหาร

ความตอเนื่องอาจจะเริ่มจากข้ันตอน37

38 ดังตอไปนี้ 

 ข้ันท่ี 1 ผูนําการจัดทําแผน ตรวจสอบและทบทวนความเหมาะสมของรายชื่อคณะกรรมการอํานวยการ

จัดทําโครงการ และคณะทํางานของโครงการท่ีจะเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนแผน 

 ข้ันท่ี 2 ดําเนินการตามข้ันตอนของวงจร Area BCM โดยจัดใหคณะทํางานมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ตามความเหมาะสม ซ่ึงมีคณะกรรมการอํานวยการจัดทําโครงการนํารองเปนผูกํากับดูแลและเสนอแนะแนวทาง 

หากพบปญหาในการตรวจสอบและทบทวนใหใชเอกสารท่ีมีอยูและขอมูลท่ีเปนปจจุบันเปนตัวตั้งตน โดยการ

ทบทวน Area BCM ควรมีการตรวจสอบประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

• ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก แผนการ และกิจกรรมใหเปนปจจุบัน 

• การบงชี้ความเสี่ยง องคประกอบและทรัพยากรท่ีสําคัญของพ้ืนท่ี ไมวาจะเปนอุตสาหกรรม 

โครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งยังชีพ และสิ่งอ่ืน 

• การระบุปญหาคอขวด และมาตรการของพ้ืนท่ีในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และมาตรการ

เหลานี้เหมาะสมกับเปาหมาย และระดับความเสี่ยง และ 

• จัดทําแผนการบํารุงรักษาและการฝกซอมสําหรับ Area BCM และดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

38 อางองิและปรับปรุงจาก คูมือการจัดทาํการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (ฉบับภาษาไทย) 
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 ข้ันท่ี 3 สมาชิกคณะทํางานจะจัดทํารางแผนและการปรับปรุงแผน Area BCP โดยจะตองทําการบันทึกสิ่ง

ท่ีไดปรับปรุงไวใน “ตารางบันทึกการแกไขเอกสาร” ยกตัวอยาง เชน การระบุความเสี่ยงเรือ่งภัยแลงมีความกังวล

มากข้ึน และคณะทํางานเห็นชอบในการจัดทํากลยุทธเพ่ือลดผลกระทบจากภัยแลงตอการดําเนินงานธุรกิจอยาง

ตอเนื่อง สิ่งเหลานี้ควรจะถูกระบุอยูในตารางบันทึกการแกไขเอกสารวาไดเพ่ิมหรือปรับเคาโครงสิ่งใดในแผน ใน

หนาท่ีเทาไหร เปนตน 

 ข้ันท่ี 4 หลังจากคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานทบทวนแผนแลว ผูวาราขการจังหวัด (ผูนํา) 

ซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดทําโครงการ Area BCM ควรมีการอนุมัติอยางเปนทางการ เพ่ือใหเริ่ม

ดําเนินกิจกรรมหรือมาตรการเก่ียวกับ Area BCM ตามท่ีระบุไวในแผน 

 ข้ันท่ี 5 หนวยงานสมาชิกท้ังหมดรวมกันดําเนินกิจกรรม Area BCM ตามท่ีระบุไวในแผน 

 ข้ันท่ี 6 หลังจากดําเนินกิจกรรมท้ังหมดแลว คณะกรรมการอํานวยการฯ และคณะทํางานฯ อาจมีการ

ปรับเปลี่ยนและทบทวนแผนตามท่ีเห็นสมควร 

 

 9.1.1.1 การฝกซอม และทดสอบแผน Area BCP 
 

 เพ่ือให Area BCM ดําเนินการตามวงจร Plan-Do-Check-Act และมีแนวทางปฏิบัติอยางมีระบบและมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงทราบถึงชองวางในการปฏิบัติงานอันนําไปสูการปรับปรุงแผนการบริหารความตอเนื่องทาง

ธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี  กระบวนการทดสอบและฝกซอมแผน Area BCP มีความสําคัญอยางยิ่ง   

 การฝกซอมฯ มีรูปแบบหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูกับวัตถุประสงค ขนาด ขอบเขต ความซับซอน และ

วิธีการ ท้ังนี้ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดกําหนดรูปแบบการฝกซอมแผนดานภัยบัติไวเปน 3 รูปแบบ 

ไดแก  

(1) การฝกซอมแผนบนโตะ (Tabletop excercise) มุงเนนการระบุจุดแข็ง จุดออน รวมท้ังการทําความ

เขาใจแผน นโยบาย ขอตกลงความรวมมือ และข้ันตอนการปฏิบัติท่ีใชอยูของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

(2) การฝกซอมเฉพาะหนาท่ี (Functional exercise) เปนกิจกรรมการฝกซอม ของหนวยงานหรือ

ระหวางหนวยงานเพ่ือทดสอบ ประเมินขีดความสามารถของบุคคลและบทบาทหนาท่ี (Function) ท่ีใชในการตอบ

โตตอสถานการณท่ีสมมติข้ึน โดยเนนการฝกซอมแผน นโยบาย ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และเจาหนาท่ีในการสั่งการ

และควบคุมท่ีมีอยู ท้ังนี้ ในการฝกซอมเฉพาะหนาท่ีนั้นการเคลื่อนยายบุคลากรและทรัพยากรจะถูกสมมติข้ึน  

(3) การฝกซอมเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise; FSE)  เปนการฝกซอมท่ีมี ความซับซอนและใช

ทรัพยากรมากท่ีสุดในบรรดาการฝกซอมรูปแบบอ่ืน ๆ รวมท้ังเก่ียวของกับบุคลากร จากหลากหลายหนวยงานและ

หลายระดับ โดยมีการเคลื่อนยายทรัพยากรและบุคลากรเพ่ือตอบโตตอสถานการณจริง การฝกซอมเต็มรูปแบบ

สามารถทดสอบการตอบโตและบรรเทาเหตุฉุกเฉินในหลายแงมุม โดยมุงเนนการปฏิบัติตามแผน นโยบาย และ

ข้ันตอนกระบวนการท่ีพัฒนาหรือกําหนดข้ึนจากการฝกซอมแผนบนโตะ หรือการฝกซอมเฉพาะหนาท่ีเหตุการณ
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ตางๆ นําเสนอโดยใชบทสถานการณสมมติในการฝกซอม (Script exercise scenario) นอกจากนี้ ในการจัด FSE 

นั้นจะกําหนดเวลาจริง (Real time) และอยูภายใตสภาวะแวดลอมท่ีกดดันเสมือนเหตุการณจริง 

 เนื่องจากแผน Area BCP ของโครงการนํารองพ้ืนท่ีบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางดี ไดจัดทําข้ึนเปนครั้ง

แรก ดังนั้น การฝกซอมแผนบนโตะจึงเปนวิธีท่ีเหมาะสมท่ีจะชวยใหคณะทํางานและผูมีสวนไดสวนเสียเขาใจแผน

มากยิ่งข้ึน  

 อนึ่ง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดอางถึงการฝกซอมแผนบนโตะ เปนการฝกซอมดวยการ

จําลองสถานการณฉุกเฉินในสภาพแวดลอมท่ีไมกดดัน (Stress-free) โดยปกติผูเขารวมการฝกซอมแผนบนโตะ

สวนใหญจะเปนเจาหนาท่ีระดับบริหาร หรือผูตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยจะนั่งรวมกันเพ่ืออภิปรายถึงปญหา และ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานในสถานการณฉุกเฉิน ประเด็นท่ีใหความสําคัญในการฝกซอมจะใหความสนใจในเรื่องการ

ฝกอบรม และการทําความเขาใจในบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมท้ังข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

 

ตาราง 9.1: ขอดีและขอเสียสําหรับการฝกซอมแผนบนโตะ 

ขอดี และขอเสีย ของการฝกซอมแผนบนโตะ 
ขอดี  ตองการขอตกลงรวมกันในเรื่องของเวลา คาใชจาย ทรัพยากรเทาน้ัน 

 เปนวิธีการหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพใชในการทบทวนแผน กระบวนการ และนโยบาย 
 เปนวิธีการท่ีดีในการสรางความคุนเคยเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบและข้ันตอนการปฏิบัติงานใน

สถานการณฉุกเฉินใหแกใหผูปฏิบัติงาน  
ขอเสีย  ขาดความสมจริงทําใหไมสามารถทดสอบศักยภาพของระบบบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินจริงได 

 เป น การฝ กซ อม ใน เรื่ อ งของแผน   ข้ั นตอนการปฏิ บั ติ งาน  และศั กยภ าพ ของเจ าหน า ท่ี 
เพียงผิวเผิน 

 ไมไดมีการฝกซอมภาคปฏิบัติท่ีจะแสดงใหเห็นวาเกินขีดความสามารถของระบบท่ีมีอยูหรือไม 
ที่มา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2554) คูมือการฝกซอมและบรรเทาสาธารณภัย 

 ถึงแมวาโครงการนํารองฯ มีระยะเวลาท่ีจํากัดตอการฝกซอมแผนบนโตะ เม่ือวันศุกร ท่ี 4 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมไดอางอิงสถานการณจําลองจากเหตุการณอุทกภัยป พ.ศ. 2554 ซ่ึงเปนสถานการณจําลองท่ี

ใชในการจัดทําแผนและมีการทบทวนเนื้อหาสาระสําคัญของแผน ดังนี้ 

1) การระบุปญหาคอขวดในพ้ืนท่ี  

2) เกณฑชี้วัดการยกระดับความรุนแรงของภัยน้ําทวม 

3) บทบาทหนาท่ีการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินในระดับพ้ืนท่ีบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

4) มาตรการเพ่ือการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

 

9.1.2 รายละเอียดการทบทวนแผนปฏิบัติการ 
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 หลังจากไดมีการอนุมัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพ่ือแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ

ในระดับพ้ืนท่ีแลว หนวยงานผูรับผิดชอบและผูท่ีเก่ียวของตองใชความพยายามในการท่ีจะทําใหกิจกรรมบรรลุผล

สําเร็จ การตรวจสอบและทบทวนแผนปฏิบัติการเปนวิธีการหนึ่งเพ่ือใหม่ันใจวากิจกรรมท่ีถูกระบุไวในแผนปฏิบัติ

การไดดําเนินการจัดทํา และเสร็จสมบูรณตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 การตรวจสอบแผนปฏิบัติการควรมีการจัดตั้งเกณฑชี้วัดใหชัดเจน และควรมีการตรวจสอบในทุก

ระยะเวลาท่ีไดมีการตกลงกัน อาทิ การรายงานความกาวหนาทุกไตรมาส และการรายงานความกาวหนาประจําป 

เปนตน คณะทํางานโครงการนํารองฯ ไดมีขอสรุปเสนอใหคณะกรรมการอํานวยการการจัดทําโครงการ Area 

BCM ประเมินแผนปฏิบัติการ เพ่ือการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีบริเวณสวนอุตสาหกรรมบาง

กะดีทุกป ชวงเดียวกับท่ีมีการทบทวนแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Area BCP) โดยการประชุมท่ีจัดข้ึน

เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ก็ไดมีการตกลงรวมกันวาจังหวัดปทุมธานีจะเปนผูนําในการติดตามแผนปฏิบัติ

การเปนสวนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบของ Area BCM/BCP เปนประจําทุกป ซ่ึงการประเมินตรวจสอบ และ

ทบทวนแผนปฏิบัติการถือเปนโอกาสอันดีท่ีทําใหสามารถเปลี่ยนแปลงแผน หรือมีกิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงใหมได 

อนึ่ง ถึงแมวาผูมีสวนไดสวนเสียในแผนจะไดกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเปนประจําทุกป กรณีมีการ

เปลี่ยนแปลงแมเพียงเล็กนอยในตารางแผนปฏิบัติการควรไดรับการแกไขทันที  

 

9.2 การปรับปรุงแผน 
 

 โครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี ณ บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

จังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการตามวงจร Area Business Continuity Management (Area BCM) โดยมีการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทํางานโครงการ Area BCM เพ่ือดําเนินการตามวงจรเปนจํานวนท้ังสิ้น 4 ครั้ง  การ

จัดประชุมอภิปรายของคณะกรรมการอํานวยการโครงการ Area BCM ระดับจังหวัดปทุมธานี เพ่ือพิจารณารางเคา

โครงแผนการบริหารความคอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี (Area Business Continuity Plan – Area BCP) 

จํานวน 2 ครั้ง อีกท้ัง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนประธาน 

จัดการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Area BCM ซ่ึงเปนคณะกรรมการสวนกลางระดับชาติเพ่ือ

กํากับติดตามโครงการรวมท้ังใหคําแนะนําการจัดทําแผนของโครงการนํารอง จํานวน 1 ครั้ง 

 จากการดําเนินการท่ีผานมา สามารถสรุปผลการดําเนินงานตามข้ันตอนวงจร Area BCM ไดดังรูปภาพ 

9.1 โดยข้ันตอนการปรับปรุง Area BCP/ Area BCM ได เริ่มจากการทบทวน Area BCP ของการประชุม

คณะทํางาน Area BCM ณ วันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และการตรวจสอบพิจารณารางแผน Area BCP จาก

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ณ วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และการจัดประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการจัดทําโครงการนํารอง Area BCM ท่ีจังหวัดปทุมธานี เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ตามลําดับ 
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รูปภาพ 9.1: การประชุมภายใตโครงการนํารองฯ ตามวงจร Area BCM 

 

 

 

9.2.1 ขอเสนอแนะจากคณะทํางานโครงการ Area BCM 

 

คณะทํางานโครงการ Area BCM ไดทบทวนเนื้อหาของแผนเพ่ือสรุปทิศทางมาตรการในการดําเนินการ 

Area BCP ใน 4 หัวขอหลัก ไดแก การระบุปญหาคอขวดในพ้ืนท่ี เกณฑชี้วัดการยกระดับความรุนแรงของภัยน้ํา

ทวม บทบาทหนาท่ีการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินในระดับพ้ืนที และมาตรการเพ่ือการบริหารความตอเนื่อง โดย

อางอิงการจําลองสถานการณอุทกภัยป พ.ศ. 2554 เพ่ือชวยในการคิดวิเคราะห ซ่ึงมีขอเสนอแนะสําคัญในการ

ปรับปรุงแผน ดังนี ้

• เกณฑช้ีวัดการยกระดับความรุนแรงของภัยน้ําทวม 

ถึงแมวาเกณฑชี้วัดการยกระดับความรุนแรงของภัยน้ําทวม จะไดผานการพิจารณาจากหนวยงาน

เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของ เชน โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี แลว คณะทํางานฯ ไดเสนอใหมีการ

ทบทวนพิจารณาเกณฑชี้วัดอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกณฑชี้วัดควรสอดคลองกับแผนการ

บริหารจัดการน้ําของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี แผนเตรียมความพรอมและรับมือน้ําทวมของเทศบาล

ตําบลบางกะดีและจังหวัดปทุมธานี  

• ทิศทางมาตรการเพ่ือการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

หลังจากสรุปมาตรการท่ีไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแลวมีขอสังเกตวา มาตรการดานสิ่งแวดลอม

โดยเฉพาะมาตรการดูแลและปองกันสารเคมีและวัตถุอันตรายไมใหรั่วไหลระหวางเกิดอุทกภัยไมไดนํามา
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ถูกพิจารณา ดังนั้นควรมีการพิจารณามาตรการดังกลาวในการจัดทําแผนครั้งตอไปดวย ท้ังนี้คณะทํางานมี

ขอเสนอแนะใหหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของดานการจัดการสิ่งแวดลอมเขามาชี้แนะการบริหารจัดการของ

เสียในบทบาทผูใหการสนับสนุนและผูชี้แนะมากกวาการเขามาในบทบาทผูตรวจสอบเม่ือเกิดเหตุอุทกภัย 

นอกจากนั้น ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นถึงมาตรการท่ีไมไดถูกเลือกใหนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการแตมี

ความสําคัญ ซ่ึงควรพิจารณาใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการในครั้งตอไป ไดแก การสํารวจผูตองการใช

ไฟฟาในชวงวิกฤต และการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีจําเปนตองมีไฟฟาอยางตอเนื่องแมเกิดเหตุวิกฤต การเผยแพร

เรื่องขอมูลระดับน้ําและปริมาณน้ําฝนแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท่ีเก่ียวของ การเผยแพร

ขอมูลเสนทางการจราจรและการสัญจรในชวงเกิดเหตุอุทกภัย และการจัดพาหานะรับสงประชาชนตามจุด

ท่ีกําหนดเม่ือเกิดเหตุอุทกภัย 

 

 

9.2.2 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการ Area BCM 

 

 หลังจากท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Area BCM โดยเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนประธานกรรมการ ไดทราบถึงความเปนมาของการดําเนินโครงการ การ

จัดต้ังคณะกรรมการท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินโครงการนํารอง และไดพิจารณารางแผน Area BCP แลวนั้น 

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรงุ Area BCP ดังนี้ 

 

1. โครงการนํารองนี้ ถือเปนโครงการแรกในอาเซียนท่ีดําเนินการครบวงจร และสอดคลองการกรอบการ
ดําเนินงานเซนได เพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 ซ่ึงเปนโครงการท่ีดีท่ีจะสรางความ
เขมแข็งในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพ้ืนท่ี อยางไรก็ดี ขอสังเกตนี้ไดถูกระบุไว เปาหมายและ
วัตถุประสงคของโครงการในหัวขอ 1.2  และกลยุทธการบริหารความตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ีนํารองบริเวณ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดีท้ัง 4 กลยุทธในหัวขอ 7.1 แลว 

2. การคัดเลือกพ้ืนท่ีโครงการนํารอง ควรระบุสาเหตุท่ีคัดเลือกพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีเปนพ้ืนท่ีนํารอง  ซ่ึง
ขอสังเกตนี้ไดถูกอธิบายไวในสรุปผลการประชุมเตรียมการกอนจัดทําโครงการนํารองเม่ือเดือน มีนาคม 
พ.ศ. 2558 ในสวนของการคัดเลือกพ้ืนท่ีโครงการนํารองในหัวขอ 1.1.2.3 และ 1.1.3.1  และนอกจากนี้
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ยังมีขอจํากัดในเรื่องเสนทางฉุกเฉินหากเกิดภัยพิบัติ ตามท่ีระบุไวในหัวขอการ
คมนาคมขนสง (หัวขอ 4.8.1) อีกดวย 

3. การทําความเขาใจลักษณะพ้ืนท่ีโครงการนํารองในสวนของภาครัฐในการปองกันและบรรเทาอุทกภัย 
สําหรับมาตรการทางโครงสราง ควรเพ่ิมแผนการกําจัดผักตบชวา เพ่ือใหการระบายน้ําทําใหสะดวกมาก
ข้ึนในแผนงานขุดลอก สําหรับมาตรการท่ีไมใชโครงสราง ควรตัดการบริหารจัดการน้ําในอางเก็บน้ําออก 
เนื่องจากเปนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีไมเก่ียวกับโครงการนํารอง นอกจากนั้น ประเด็นเรื่องจํานวน
เครื่องสูบน้ํา อาจไมสงผลถึงศักยภาพการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ี เนื่องจากกรมชลประทานสามารถ
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บริหารจัดการเครื่องสูบน้ําเม่ือเกิดเหตุอุทกภัยในแตละพ้ืนท่ีไดอยูแลว อยางไรก็ดี ขอสังเกตนี้ไดถูกแกไข
ปรับปรุงเรียบรอยแลวไวในมาตรการการปองกันและบรรเทาอุทกภัยของจังหวดัปทุมธานี และหนวยงาน
ภาครัฐในตาราง 6.1 และแผนการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา ของโครงการชลประทานจังหวัด
ปทุมธานีในตาราง 6.3 ตามลําดับ 

4. การวางกลยุทธและมาตรการ Area BCM และแผน Area BCP 
• มาตรการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในแตละดาน ควรจะครอบคลุมถึงมาตรการท้ังระยะกอน ระหวาง

และหลังการเกิดภัยพิบัติ ซ่ึงจากขอแนะนําดังกลาวนี้ รายงานฉบับนี้ไดถูกปรับปรุงใหมีแผนปฏิบัติการฯ 
จากเดิม 4 แผนเพ่ิมเปน 19 แผนซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการท้ังระยะกอน ระหวางและหลังการเกิดภัยพิบัติ
เปนท่ีเรียบรอยแลวดังตาราง 8.2: แผนปฏิบัติการเพ่ือการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

• ควรเพ่ิมมาตรการดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมและการ
จัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนในชวงภาวะวิกฤต ซ่ึงจากขอแนะนําดังกลาวนี้ รายงานฉบับนี้ไดถูกเพ่ิมเติม
แผนปฏิบัติการฯ ขอ 19 ซ่ึงก็คือการใหความรูเก่ียวกับการดําเนินการจัดการของเสียใหกับภาคเอกชนและ
ชุมชนในชวงน้ําทวม เชน การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ การจัดการขยะมูลฝอยจาก
ชุมชนในชวงระยะวิกฤต ตามท่ีระบุไวในตาราง 8.2 เปนท่ีเรียบรอยแลว 

• ควรเพ่ิมมาตรการการสื่อสารและการสงตอขอมูล โดยเพ่ิมชองทางการใหขอมูลและประชาสัมพันธแก
ประชาชนอยางท่ัวถึง ท่ีสามารถเปนศูนยกลางของชุมชนในชวงวิกฤต (Focal Point) ซ่ึงจากขอแนะนํา
ดังกลาวนี้ รายงานฉบับนี้ไดถูกปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติการฯ ขอ 10 ซ่ึงก็คือการเผยแพรขอมูลท่ี
สําคัญโดยเฉพาะสถานการณน้ําระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพ้ืนท่ี ในยามฉุกเฉิน โดยสงขอมูล
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และเพ่ิมชองทางการสื่อสารถึงประชาชนในพ้ืนท่ีใหครอบคลุมตลอดท้ังชวง
ระยะเวลาวิกฤต นอกจากนี้ มาตรการดานการคมนาคมในการประสานงานดานการขนสงในภาวะวิกฤต ก็
ไดถูกระบุไวในแผนปฏิบัติการฯ ขอ 12 ตามท่ีระบุไวในตาราง 8.2 เปนท่ีเรียบรอยแลว 

• ควรเพ่ิมมาตรการเพ่ือเตรียมความพรอมของชุมชนทองถ่ินในชวงวิกฤต โดยใหความสําคัญกับการให
ความรูแกประชาชนเก่ียวกับการดูแลบานและเครื่องใชไฟฟาในชวงวิกฤต ในแตละหมูบานและระดับ
ชุมชน ซ่ึงขอแนะนําดังกลาวนี้ ไดมีมาตรการจากคณะทํางานรอง รับอยูแลว ซ่ึงตอมาไดจัดทําเปน
แผนปฏิบัติการฯ ขอ 7 ซ่ึงก็คือการฝกอบรมและใหความรูชุมชนเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชอุปกรณ
ไฟฟาเม่ือเกิดเหตุอุทกภัย นอกจากนี้มาตรการทําทางเดินชั่วคราวสําหรับประชาชนท่ีอยูนอกคันก้ันน้ํา ก็
ไดถูกเพ่ิมเติมไวในแผนปฏิบัติการฯ ขอ 20 ตามท่ีระบุไวในตาราง 8.2 เปนท่ีเรียบรอยแลว 

• หนวยงานท่ีจะนําแผนปฏิบัติการฯไปใชยังไมชัดเจน วาจะเปนสวนอุตสาหกรรมบางกะดี องคการปกครอง
สวนทองถ่ิน หรือจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะเรื่องการซอมแผน ซ่ึงจากการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการฯ จังหวัดปทุมธานี เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2560 ไดขอสรุปท่ีชัดเจนและแกไขเพ่ิมเติมใน
รายงานฉบับนีใ้นขอเสนอแนะจากคณะกรรมการอํานวยการฯ ในหัวขอ 9.2.3 ขอเปนท่ีเรียบรอยแลว 

5. การปรับปรุงกระบวนการ Area BCM และแผน Area BCP ควรใหจังหวัดปทุมธานีเปนหนวยงานหลัก
รับผิดชอบ ซ่ึงจากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ จังหวัดปทุมธานี เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2560 
ไดขอสรุปท่ีชัดเจนและแกไขเพ่ิมเติมในรายงานฉบับนี้ในขอเสนอแนะจากคณะกรรมการอํานวยการฯ ใน
หัวขอ 9.2.3 ขอเปนท่ีเรียบรอยแลว 
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9.2.3 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการอํานวยการโครงการ Area BCM 
 

คณะกรรมการอํานวยการโครงการ Area BCM ซ่ึงมีประธานเปนผูวาราชการจังหวัดปทุมธานีไดตระหนักถึง

ความสําคัญของโครงการและได มีการพิจารณารางแผน Area BCP ซ่ึงจากการพิจารณาไดมีการแนะนํา

ขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการไดแสดงความเห็นวา ควรมีการฝกซอมแผนแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) ท่ีมีการ

ดําเนินการโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมและผูมีสวนไดเสียทุกๆฝาย เพ่ือเปนการจําลองสถานการณจริง ซ่ึงอาจจะ

ตองใชงบประมาณพิเศษท่ีจะใชการฝกซอม  สําหรับการฝกซอมแผนแบบเต็มรูปแบบนั้น ควรมุงเนนมาตรการ

สําหรับกิจกรรมท่ีจําเปนในชวงเวลาระหวางเกิดเหตุภัยพิบัติเปนหลัก ซ่ึงมาตรการและแผนรายละเอียดท่ีเก่ียวของ

นี้ไดถูกระบุไวอยูในตารางท่ี 8.3 ซ่ึงปรับปรุงมาจากแผนปฏิบัติการในตารางท่ี 8.2 

 

2. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหสํานักงานจังหวัดปทุมธานีรวมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนเจาภาพของ

แผนและเปนผูนําในการปรับปรุงพ้ืนท่ีนํารองตามวงจร Area BCM  ตอไป และนอกจากนี้ท่ีประชุมยังมีมติเห็นชอบ 

ให ปภ. ปทุมธานี เปนหนวยงานหลักท่ีจะรับผิดชอบในการดําเนินการฝกซอมแผนแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale 

Exercise) อีกดวย 

 

3. คณะกรรมการมีความเห็นวามีหลายมาตรการในแผนปฏิบัติการในตารางท่ี 8.2 ไดมีการดําเนินการไปแลว ซ่ึง

การดําเนินการนี้ก็เปนสวนหนึ่งของหนาท่ีปกติของหนวยงานท่ีเก่ียวของอยูแลว แตอยางไรก็ตาม เม่ืออางถึง

ประเด็นปญหาท่ีทางสวนอุตสาหกรรมบางกะดีตองเผชิญในเหตุการณน้ําทวมป พ.ศ. 2554 เชนการขาดขอมูลใน

การใหความชวยเหลือจากภาครัฐ ตัวอยางเชนขอมูลสําหรับการเคลื่อนยายเครื่องจักรไปไวในท่ีแหง หรือการขาด

การประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดวยเหตุนี้  การดําเนินการตาม Area BCM  / BCP ให มี

ประสิทธิภาพนั้น ควรจะเนนความสําคัญในเรื่องเหลานี้ดวย และเพ่ือท่ีจะไดใชพ้ืนท่ีนํารองเปนตัวอยางในการขยาย

ผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆตอไปอีกดวย  

 
 

 9.2.4 ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง Area BCM 

 

 นอกจากขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผน Area BCP แลว คณะทํางานโครงการ Area BCM และ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Area BCM ยังมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับปรุงวงจร Area BCM ดังตาราง 

9.2 
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ตาราง 9.2: ขอเสนอแนะการปรับปรุงวงจร Area BCM 

เร่ือง ขอเสนอแนะ 

คณะทํางานโครงการ Area BCM คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Area BCM 

การเปลี่ยนแปลงผูมีสวนได

สวนเสีย 

เพ่ิมผูแทนจากการประปาสวนภูมิภาค 

ปทุมธานี เขามาในคณะทํางานโครงการฯ 

- เพ่ิมผูแทนสํานักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี 

ในคณะกรรมการอํานวยการ  

- เพ่ิมผูแทนสํานักงานขนสงทองถ่ิน (เทศบาล) 

ในคณะทํางานโครงการฯ 

ความเสีย่งจากภัยธรรมชาติ

ใหม 

ควรมีการพิจารณาการบริหารจัดการนํ้าดาน

ภัยแลงเพ่ิมเติม 

- 

การเปลีย่นแปลงพ้ืนท่ี

เปาหมาย Area BCM 

- เน่ืองจากพ้ืนท่ีบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี

เปนพ้ืนท่ีท่ีมีการบริหารจัดการเพ่ือรับมือกับภัย

พิบัติคอนขางดี อาจมีการพิจารณาจัดทํา Area 

BCM ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูง เชน จังหวัดใน

ภาคเหนือ (แผนดินไหว) หรือ จังหวัดในภาคใต 

(นํ้าทวม) ตอไป 

 

 

9.2.5 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ สําหรับการจัดทํา Area BCM 
 

 โดยท่ัวไปประเด็นท่ีตองนํามาปรับปรุงแผนจะไดมาจากการทดสอบและฝกซอมแผนและบทเรียนท่ีไดรับ

จากประสบการณจริงเปนสําคัญ อยางไรก็ตามแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ

โครงการพ้ืนท่ีนํารองบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ไดมีคณะกรรมการอํานวยการฯ และคณะทํางานขับเคลื่อน

โครงการฯ คอยกํากับดูแลและเสนอแนะแผนตามลําดับ ดังนั้นกรณีมีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการดังกลาว 

คณะทํางานควรนําขอเสนอแนะนั้นมาพิจารณาปรับปรุงตอไปดวย 

 นอกจากนั้น การปรับปรุงแผนมีวัตถุประสงคเพ่ือรับมือกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปของพ้ืนท่ี อาทิ 

เชน การเปลี่ยนแปลงผูมีสวนไดสวนเสีย การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเปาหมายของ Area BCM การเปลี่ยนแปลงความ

เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ บทเรียนใหมท่ีไดรับจากการฝกซอมและทบทวน บทเรียนใหมจากภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีและ

ในบริเวณอ่ืน เปนตน โดยกระบวนการปรับปรุงแผนใหเปนปจจุบันจะตองมีการสรุปผลและปรับปรุงลงในรายงาน 

หรือในแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีเชนกัน 
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 เพ่ือเปนการเรียนรูกระบวนการการวางแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี คณะทํางาน

โครงการนํารองไดมีการทบทวนข้ันตอนการดําเนินงาน การทําความเขาใจและทบทวนเก่ียวกับกระบวนการทํางาน

รวมท้ังเอกสารท่ีใชในการวางแผนเปนประโยชนตอการดําเนินการตามวงจร Area BCM ในรอบปถัดไป โดยการ

ดําเนินงานตามโครงการสามารถสรุปไดดังนี้ 

 ตามคําสั่งจังหวัดปทุมธานีท่ี 143/2559 ไดกําหนดใหคณะทํางานโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่อง

ในระดับพ้ืนท่ีดําเนินการจัดทําแผนความตอเนื่องธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยมี

คณะกรรมการอํานวยการจัดทําโครงการ Area BCM เปนผูกํากับ และติดตามโครงการนํารอง Area BCM และมี

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี ตามคําสั่งคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ี 247/2558 เปนผูใหคําแนะนําคณะกรรมการ หรือคณะทํางานระดับ

จังหวัดในการจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือมีวัตถุประสงคใหผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี สามารถรูรับปรับตัวตอเหตุการณภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สงผลทําใหมีการบริหารและดําเนินงานอยางตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ีตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 

นั้น สามารถสรุปข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญได ดังนี้ 

• วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบางกะดี: ADPC ไดประชุมรวมกับผูแทนสวน

อุตสาหกรรมบางกะดี และผูแทนบริษัทเอกชนในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เพ่ือแนะนําโครงการนํารอง

การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี  

• วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ สํานักพัฒนาเศรฐกิจและสังคมภาคกลาง: ผูแทนจาก สศช. จากสํานัก

วางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สทว.) และ สํานักพัฒนาเศษฐกิจและสังคมภาค

กลาง (สพก.) รวมกับผูแทนจาก ADPC ไดรวมหารือเก่ียวกับการจัดตั้งบุคคลในคณะทํางานโครงการ 

Area BCM โดยอางอิงจากเอกสารรางคําสั่งแตงตั้งเรื่องดังกลาวของจังหวัดปทุมธานีเม่ือเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2558  

• วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ สํานักงานจังหวัดปทุมธานี: ผูแทนจาก สศช. และ ADPC ไดเขารวม

ประชุมกับผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีนํารองบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี อาทิ ผูแทนจากหนวยงาน

ภาครัฐระดับจังหวัดและระดับทองถ่ิน (เทศบาลตําบลบางกะดี) และผูแทนจากสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

เพ่ือหารือถึงทิศทางการดําเนินงานของโครงการ และสรุปรายชื่อคณะทํางานโครงการนํารองกอนท่ีจะมี

การหารือกับผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนโครงการ 

Area BCM 

• วันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ สํานักงานจังหวัดปทุมธานี: รองเลขาธิการ สศช. นางสาวลดาวัลย 

คําภา และท่ีปรึกษา ADPC ดร. พิจิตต รัตตกุล ไดนําคณะผูประสานงานเขาพบ ผูวาราชการจังหวัด

ปทุมธานี และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนในระดับพ้ืนท่ีบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยการ

ประชุมไดมีมติ ให ผวจ. ปทุมธานี พิจารณาการจัดทําโครงการนํารอง Area BCM ณ บริเวณสวน



อุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี และพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการระดับจังหวัด 

และการแตงตั้งคณะทํางานโครงการนํารองฯ เพ่ือดําเนินการจัดทําโครงการ Area BCM อยางเปนทางการ 

• วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558: สศช. ไดมีคําสั่งแตงตั้งท่ี 247/2558 แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

โครงการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

• วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2559: จังหวัดปทุมธานี ไดมีคําสั่งแตงตั้งท่ี 143/2559 แตงตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการจัดทําโครงการ Area BCM และคณะทํางานโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องในระดับ

พ้ืนท่ี บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 

• วันท่ี 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบางกอกกอลฟ รีสอรท สปา จังหวัดปทุมธานี: คณะกรรมการ

อํานวยการฯ และคณะทํางานโครงการนํารองฯ ไดเขารวมประชุมเปดตัวแนะนําโครงการอยางเปน

ทางการในชวงเชา และไดมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทํางานโครงการนํารองเปนครั้งแรก 

มีจุดประสงคเพ่ือทําความเขาใจลักษณะพ้ืนท่ีนํารอง และไดมีการแจกคูมือการจัดทําการบริหารความ

ตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีเปนฉบับภาษาไทยแกผูเขารวมประชุม เพ่ือเปนประโยชนและสรางความ

เขาใจในการจัดทําการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

• เดือนเมษายน ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559: ADPC ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลเพ่ือประกอบการจัดทําการ

บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ โดยไดเขาพบกับ ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี อาทิเชน โครงการ

ชลประทานจังหวัดปทุมธานี สวนอุตสาหกรรมบางกะดี สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ปทุมธานี สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สํานักงานจังหวัดปทุมธานี บริษัทเอกชน

ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี สํานักงานเทศบาลตําบลบางกะดี และสํานักงานเทศบาลตําบลบานใหม เปน

ตน 

• วันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี: ผูแทนจาก ADPC ไดเขาพบและรวมหารือกับ ดร. 

Hitoshi Baba ท่ีปรึกษาอาวุโสของ JICA เก่ียวกับการดําเนินโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทาง

ธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี และปญหาท่ีไดพบจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

• วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ สํานักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ: 

ผูแทนจาก ADPC ไดเขาพบ รศช. นางสาวลดาวัลย คําภา คณะทํางาน สศช. และผูแทนจาก JICA เพ่ือ

รายงานความคืบหนาในการจัดทําโครงการ 

• วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ: ผูแทน

จาก ADPC ไดเขาพบ รศช. นางสาวลดาวัลย คําภา และคณะทํางาน สศช. เพ่ือรับคําแนะนําจาก สศช. 

ในการจัดทํารางแผนโครงการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี บริเวณสวนอุตสาหกรรม

บางกะดี  

• วันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบางกอก กอลฟ รีสอรท สปา: คณะทํางานโครงการนํารองฯ 

ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ วิเคราะหทรัพยากร



ในระดับพ้ืนท่ี วิเคราะหปญหาคอขวด และประเมินศักยภาพของผูมีสวนไดสวนเสียตอการปองกันและ

บรรเทาอุทกภัย วัตถุประสงคของการจัดทําแผน เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลยุทธ และมาตรการเพ่ือ

เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

• วันท่ี  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ สํานักงาน JICA (ประเทศไทย): ADPC ไดเขาพบ ดร. Hitoshi Baba 

ท่ีปรึกษาอาวุโสของ JICA เพ่ือรายงานความคืบหนาโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจใน

ระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังรับฟงขอเสนอแนะจาก ดร. Hitoshi Baba เพ่ือจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่อง

ทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีนํารอง 

• วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ: ADPC 

ไดเขาพบกับ รศช. นางสาวลดาวัลย คําภา คณะทํางาน สศช. และผูแทนจาก JICA เพ่ือรายงาน

ความกาวหนาในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทํางานโครงการนํารอง พรอมรับฟง

ขอเสนอแนะในการจัดทํารางแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี  

• วันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ สํานักงานจังหวัดปทุมธานี: คณะกรรมการอํานวยการโครงการ Area 

BCM จังหวัดปทุมธานี ไดเขาประชุมเชิงอภิปรายโครงการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ครั้งท่ี 1 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบความคืบหนาในการดําเนินโครงการและ

โครงรางแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

• วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบางกอกกอลฟ รีสอรท สปา จังหวัดปทุมธานี: คณะทํางาน

โครงการนํารองฯ ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสนอแนะเกณฑชี้วัดระดับความรุนแรงของอุทกภัย 

และมาตรการเพ่ือเสริมสรางศักยภาพการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

• วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบางกะดี: ADPC เขารวมประชุมสังเกตการณ

การประชุมคณะกรรมการปองกันน้ําทวม ประจําป พ.ศ. 2559 ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยการ

ประชุมนี้ สวนอุตสาหกรรมบางกะดีไดขอความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และทองถ่ิน 

เชน สํานักจังหวัดปทุมธานี โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี เทศบาลตําบลบางกะดี เทศบาลตําบล

บานใหม เขารวมประชุมกับผูแทนบริษัทเอกชนในสวนอุตสาหกรรม เพ่ือชี้แจงถึงสถานการณน้ําใน

ปจจุบัน 

• วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบันยันทรี: ADPC ไดจัดการอภิปรายแบบคณะ (Panel 

Discussion) หัวขอ “การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี กรณีศึกษาโครงการนํารองบริเวณ

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี” ในงาน Thailand Business Forum: การเสริมสรางศักยภาพการลงทุนของ

ภาคเอกชนไทยตอการรูรับ ปรับตัว และฟนกลับเร็วจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยมี ดร. Hitoshi Baba, ผอ. สทว. นางชุลีพร บุณยมาลิก, ผอ. โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี 

นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร, BIP General Manager นางสุจินต ธํารงคเทพพิทักษ และนักวิเคราะห

นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวดวงนภา อุตตมาคพงศ  



เปนผูรวมอภิปรายถึงโครงการนํารองฯ ดังกลาวในงาน เพ่ือเผยแพรการจัดทําโครงการตอผูแทน

ภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ และองคกรพัฒนาเอกชนตาง ๆ ซ่ึงไดรับความสนใจตอผูเขารวมเปน

อยางมาก 

• วันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบางกอกกอลฟ รีสอรท สปา จังหวัดปทุมธานี: คณะทํางาน

โครงการนํารองฯ ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการการบริหารความตอเนื่องใน

ระดับพ้ืนท่ี พรอมท้ังทบทวนรางแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี และกําหนด

เจาภาพผูรับผิดชอบแผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

• วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจใน

ระดับพ้ืนท่ี ไดเขารวมประชุมเชิงอภิปราย เพ่ือรับฟงความคืบหนาในการจัดทําโครงการการบริหารความ

ตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมและปรับปรุงแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจใน

ระดับพ้ืนท่ี บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยมีเลขาธิการ สศช. เปนประธานในการประชุม 

• วันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ณ สํานักงานจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการอํานวยการโครงการการ

บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี ไดเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณามอบหมายผูแทนท่ีเก่ียวของ

เปนผูนําเสนอรางแผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี เปน

ประธานในการประชุม 
 

จากการดําเนินงานท่ีผานมา เปนตัวอยางของการดําเนินงานโครงการนํารอง เพ่ือใหไดมาซ่ึงแผนบริหาร

ความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี โดยความทาทายในการดําเนินงาน คือ การประสานงานระหวางหนวยงานผู

มีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีโครงการนํารอง และการยอมรับแนวความคิดใหมดานการรวมมือกันเพ่ือยกระดับทุกภาค

สวนพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพในการบริหารงานอยางตอเนื่องแมวาจะเผชิญเหตุภัยพิบัติ  

ท้ังนี้ ADPC ไดพิจารณาเอกสารสําคัญในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี เพ่ือใชในการประกอบการจัดทําแผนการ

บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี ดังนี้ 

• แผนท่ีระดับความสูงต่ํา และแผนท่ีภาพถายดาวเทียม พ้ืนท่ีศึกษาโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่อง

ในระดับพ้ืนท่ี บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จัดทําโดยความรวมมือของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ซ่ึงเปนหนึ่งในคณะทํางานโครงการนํารอง 

• แผนท่ีระบุสถานท่ีสําคัญพ้ืนท่ีศึกษาโครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี บริเวณสวน

อุตสาหกรรมบางกะดี จัดทําโดย ADPC 

• แผนท่ีประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําในพ้ืนท่ีโครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี 

• แผนท่ีตําบลบางกะดีแสดงแนวเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย ประจําป พ.ศ. 2559 

• รายงานกิจการประจําป เทศบาลตําบลบางกะดี พ.ศ. 2558 

• แผนปฏิบัติการปองกันน้ําทวมประจําป พ.ศ. 2558 และ ป พ.ศ. 2559 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 



• แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553-2557 บทวาดวยการบริหารจัดการ

น้ําและอุทกภัย 

• แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 

• แผนปฏิบัติการฉุกเฉินแกไขปญหาภัยจากอุทกภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557 

• รายงานการวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 2558 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 

• บรรยายสรุปจังหวัดปทุมธานี (ฉบับแกไข เมษายน พ.ศ. 2559) 

 

การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารในพ้ืนท่ีดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือเรียบเรียงขอมูลท่ีจําเปน

เขาดวยกันกับแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และประกอบ

ขอมูลเชิงลึกท่ีไดจากการประชุมเชิงอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมหารือกับคณะทํางานและผู

มีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี โดยการทบทวนแผนและเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทําขอมูลในแผนการ

บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน กรณีคณะทํางานโครงการนํารองฯ พบ

แผนอ่ืนท่ีมีความสําคัญตอขอมูลการบริหารความตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ีซ่ึงไมไดถูกระบุไวในขางตน คณะทํางาน 

สามารถนําแผนดังกลาวนั้นมาประกอบการพิจารณาในการทบทวนและปรับปรุงในครั้งตอไป 

อยางไรก็ดี ถึงแมวาจุดประสงคของการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ีบริเวณสวน

อุตสาหกรรมบางกะดี จะเปนไปเพ่ือการรูรับปรับตัวกับสถานการณอุทกภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน คณะทํางานโครงการ

นํารองฯ ยังไดมีความกังวลถึงการบริหารจัดการน้ําท่ีเก่ียวกับภัยแลง เนื่องจากมีขอจํากัดในเชิงการบริหารจัดการ

โครงการ ดังนั้นการทบทวนและจัดทําแผนในครั้งตอไปอาจพิจารณาเพ่ิมเติมประเด็นดานการบริหารจัดการน้ําท่ี

เก่ียวกับภัยแลง เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมในการปองกันเหตุหยุดชะงักตอการบริหารและดําเนินงานอยางตอเนื่อง

ในระดับพ้ืนท่ี 
 



ภาคผนวก จ.  

รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 



กําหนดการ 
การประชุมโครงการนํารอง การบริหารความตอเนื่องการจัดทําการบริหารความตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี  

(Area Business Continuity Management: Area BCM) 
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 

 
วันพฤหัสบดีท่ี 4 กุมภาพันธ 2559 

เวลา 10.00 – 16.30 น.  
ณ โรงแรมบางกอกกอลฟคลับ หองไวโอเลต ชั้น 9 

  
เวลา กําหนดการ 

9.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน 
การประชุมเปดตัว และแนะนําโครงการนํารอง Area BCM 

10.00 – 10.15 น. การกลาวรายงาน โดย 
นางชุลีพร บุณยมาลิก 
ผูอํานวยการสํานัก สํานักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
การกลาวเปดการประชุมโครงการนํารอง Area BCM โดย 
นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร 
รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี 
 
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ  
Executive Director 
Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) 
 
Mr. Shuichi Ikeda 
Chief Representative 
Japan International Cooperation Agency (JICA), Thailand Office 
 

10.15 – 10.30 น. การแนะนํา บทบาท หนาท่ีของคณะกรรมการและสมาชิก โครงการนํารอง Area 
BCM  
 
รวมถายภาพหมูเปนท่ีระลึก 

10.30 – 11.00 น. สถานการณปจจุบัน และแนวคิดเก่ียวกับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจใน
ประเทศไทย   
 
นายชัยณรงค วาสนะสมสิทธิ์ 
ผูอํานวยการสํานัก สํานักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

11.00 – 11.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 
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เวลา กําหนดการ 
  
11.15 – 11.45 น. การแนะนําแนวคิดการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี  

 
Mr. Aslam Perwaiz 
Department Head, Disaster Risk Management Systems 
ADPC 
 
ดร.อภัสนันท ศีลปพิพัฒน 
iPrepare BCP Specialist,  Disaster Risk Management Systems  
ADPC 

11.45 – 12.00 น. การถาม-ตอบ และการเสนอความคิดเห็นตอโครงการและแนวคิด Area BCM 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
13.00 – 14.30 น. หัวขอ: การทําความเขาใจลักษณะพ้ืนท่ีบริเวณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัด

ปทุมธานี 
 
การแนะนําคณะทํางาน 
 
การแนะนําการจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับพ้ืนท่ี  
(Area Business Continuity Plan: Area BCP): ข้ันตอนการเขาใจพ้ืนท่ี 
 
ขอมูลท่ัวไป และสถานการณเก่ียวกับภัยพิบัติ ในพ้ืนท่ีบริเวณ  
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี โดย 
นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร ผูอํานวยการโครงการชลประทานปทุมธานี และ 
นางสุจินต ธํารงคเทพพิทักษ ผูจัดการอาวุโส สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
 
การแนะนําตัวอยางการนําเสนอการอภิปรายการสรางสถานการณจําลองภัยพิบัติ 
เพ่ือจัดทํา Area BCP 
 
(ทีม ADPC เปนผูนําและประสานงานในการทํากิจกรรม) 

14.30 – 15.15 น. อภิปรายกลุม 
15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
15.30 – 16.15 น. การนําเสนอการอภิปรายของแตละกลุม  
16.15 – 16.30 น. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การวางกลยุทธการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 
(Determining Area BCM Strategy) 

ภายใต 
โครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

(Pilot Project of Area Business Continuity Management: Area BCM) 
วันจันทร ท่ี 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

หองไวโอเลต ช้ัน 9 โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รีสอรท จังหวัดปทุมธานี     
 
 
1. ความเปนมา 

 
สืบเนื่องจากองคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (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. รวมกับจังหวัดปทุมธานีและหนวยงานที่เก่ียวของไดเลือกพื้นที่
บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี เปนพื้นที่โครงการนํารองฯ 

จากการดําเนินโครงการนํารองฯ เพื่อทําความเขาใจลักษณะพื้นที่ในระยะแรกที่ผานมานั้น ที่ประชุมเชิง
ปฏิบัติการคร้ังที่ 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 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบดวยพื้นที่อยูอาศัย ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินคา หนวยงานราชการ 
สถานศึกษา และสาธารณูปโภคตางๆ   

เหตุการณมหาอุทกภัยป พ.ศ. 2554 ชวงกลางเดือนตุลาคม มวลน้ําจากทางทิศเหนือไดเขาทวมพื้นที่สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี โดยระดับน้ําทวมสูงสุด 4.3 เมตร ทวมตอเนื่องเปนระยะเวลามากกวา 1 เดือน ซึ่งเหตุการณมหา
อุทกภัยคร้ังนี้ไดทวมกินพื้นที่บริเวณกวางทั้งจังหวัดปทุมธานี สงผลกระทบรุนแรงตอทั้งภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 
รวมถึงภาครัฐบาลและโครงสรางพื้นฐานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่เกิดจากภาคธุรกิจเนื่องจากโรงงานในพื้นที่
สวนอุตสาหกรรมบางกะดีไดหยุดชะงักการดําเนินงานไปชั่วคราว มีสวนทําใหอุตสาหกรรมที่เนนเทคโนโลยีและธุรกิจที่
เก่ียวเนื่องในหวงโซอุปทาน (Supply chain) เชน อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส (คิดเปนสัดสวน 
16% ของกลุมโรงงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) ไดรับผลกระทบเปนวงกวางตอทั้งตลาดภายในและตางประเทศ 
นอกจากนั้น โรงงานบางแหงของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเปนผูจัดสงวัตถุดิบโดยตรง (Direct supplier) ใหแกผูผลิตราย
ใหญในอุตสาหกรรมยานยนต (คิดเปนสัดสวน 8% ของกลุมโรงงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) จึงทําใหอุตสาหกรรม
การผลิตยานยนตหยุดชะงักอีกคร้ังหลังจากเกิดเหตุการณแผนดินไหวคร้ังใหญที่ประเทศญี่ปุนเมื่อชวงตนปเดียวกัน 
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ทางดานภาคประชาชนที่พักอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวก็ไดรับผลกระทบทั้งดานที่อยูอาศัยที่ตองอพยพไปอยูในศูนยพักพิง
ชั่วคราวที่หนวยงานราชการจัดเตรียมให รวมถึงผลกระทบดานรายไดและการจางงานที่หยุดชะงักเนื่องจากการหยุด
ดําเนินการชั่วคราวของภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อใหการดําเนินโครงการนํารองฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อีกทั้ง การมี
สวนสําคัญในการสงเสริมจัดทําแผนยุทธศาสตรแหงชาติเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการ
รับมือภัยพิบัติ สศช. ไดออกคําสั่งเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับ
พื้นที่ พรอมดวย จังหวัดปทุมธานี ไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานจัดทําโครงการนํารอง
การบริหารความตอเนื่องในระดับพืน้ที่ (Area BCM) จังหวัดปทุมธานี เพื่อบูรณาการทํางานรวมกันทุกภาคสวน เนื่องจาก
หากเกิดเหตุภัยพิบัติขนาดใหญดังเชนเหตุการณมหาอุทกภัยป พ.ศ. 2554 การประกอบธุรกิจของผูประกอบการแตละราย
มีขอจํากัดไมสามารถดําเนินธุรกิจตอเนื่องได สาเหตุหลักมาจากระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานตางๆ ไม
สามารถใชการไดตามปกติ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ภาคธุรกิจ ผูใหบริการสาธารณูปโภค ผูบริหารจัดการสวนอุตสาหกรรม 
หนวยงานราชการและชุมชนในพื้นที่ ตองเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับพื้นที่ 
(Business Continuity Plan: Area BCP) ซึ่งจะชวยสรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับภัยพิบัติในพื้นที่ ผลกระทบตอภาค
ธุรกิจ ชุมชน และขอมูลขาวสารที่สําคัญอ่ืนๆ เพื่อนํามาสูการจัดทํามาตรการปองกัน บรรเทา ฟนฟูและลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดข้ึน ตลอดจนเพื่อใหภาคธุรกิจสามารถรูรับ ปรับตัวและฟนกลับมาดําเนินธุรกิจไดโดยเร็ว อันจะสงผลดีตอ
เศรษฐกิจ การจางงานและความเปนอยูของชุมชนทั้งในพื้นที่และของประเทศ 

 
2. วัตถุประสงค 

 
• เพื่อวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Area Business Impact Analysis: Area BIA)  
• เพื่อวิเคราะหทรัพยากรหรือสิ่งที่จําเปน และโครงสรางพื้นฐานตอการดําเนินธุรกิจในระดับพื้นที่ เชน การขนสง 

พลังงาน ประปา ขอมูล บคุลากร 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) ความคืบหนาและสถานะการดาํเนินโครงการนํารองฯ ณ บริเวณสวนอตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธาน ี
2) รายงานการศึกษาลักษณะพื้นที่ในการจัดทําโครงการนํารองฯ ของขอบเขตพื้นที่การศึกษาโครงการฯ เพื่อการ

บริหารจัดการน้ําโดยเนนอุทกภัยเปนหลัก 
3) การจําลองสถานการณภัยพิบัติ และการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Area Business Impact 

Analysis: Area BIA) 

2 
 



 
 

4) การวิเคราะหทรัพยากรหรือสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินงาน และปจจัยที่อาจทําใหเกิดผลกระทบตอสังคมและดาน
ความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ 

5) การการวิเคราะหมาตรการการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยในปจจุบัน 
6) แผนการดําเนนิงานข้ันตอไปของโครงการนํารองฯ  

 
 
4. ผูเขารวมการฝกอบรม 

1) สํานักงานจงัหวัดปทุมธาน ี
2) เทศบาลตาํบลบางกะด ี
3) เหลากาชาดจังหวัดปทุมธาน ี
4) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธาน ี
5) สํานักงานประชาสัมพนัธจังหวัดปทุมธาน ี
6) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจงัหวัดปทุมธาน ี
7) สํานักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดปทุมธาน ี
8) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทมุธาน ี
9) สํานักงานพลังงานจงัหวัดปทุมธาน ี
10) สถานีตาํรวจภูธรปากคลองรังสติ 
11) สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธาน ี
12) โครงการชลประทานปทุมธาน ี
13) แขวงทางหลวงปทุมธาน ี
14) ศูนยซอมสรางสิง่อุปกรณสายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 
15) การประปาครหลวง 
16) การไฟฟาสวนภูมิภาคจงัหวัดปทุมธานี 2 
17) สํานักพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
18) สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยบางกะด ี
19) มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี
20) เทศบาลตาํบลบานกลาง 
21) เทศบาลตาํบลบานใหม 
22) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 
23) บรษัท ชบาบางกอก จํากัด 
24) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกัด 
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) ประธานกรรมการชุมชนประตนู้าํเชียงราก 
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32) ประธานกรรมการชุมชนคลองลาํพ ู
33) ประธานกรรมการชุมชนหมูบานพฤกษาวิลล 
34) ประธานกรรมการชุมชนคลองประปา 
35) บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจํากัด 
36) บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จาํกัด 
37) บริษัท ไทยบารจ คอนเทนเนอร เซอรวิส จํากัด 
38) โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รีสอรท 
39) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
40) องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) 
41) ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย (ADPC) 

 
5. วัน เวลา และสถานที่จัดประชมุ 

วันจันทร ที่ 11 กรกฎมคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หองไวเลต ชั้น 9 โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รีสอรท 
จังหวัดปทุมธาน ี
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6. รางกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

เวลา กําหนดการ 
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน 
09.00 – 09.10 กลาวตอนรับ 

โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผูวาราชการจังหวัดปทุมธาน ี

09.10 – 09.20 กลาวเปดการประชุม  
โดย นางสาวลดาวัลย คําภา รองเลขาธิการ  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

09.20 – 09.35 รายงานความคืบหนาและสถานะการดําเนินโครงการนํารองฯ  
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒัน iPrepare BCP Specialist 

09.35 – 09.50 รายงานการศึกษาลักษณะพ้ืนที่ และขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาโครงการนํารองฯ  
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒัน iPrepare BCP Specialist 

09.50 – 10.45 การจําลองสถานการณภัยพิบัติ และการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ (Area 
Business Impact Analysis: Area BIA)  
งานกลุมเพื่อวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจในระดับพืน้ที ่
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒัน iPrepare BCP Specialist 
     นายวีระพล ศรีพงษชัย BCM Officer 

10.45 – 11.00 พักรับประทานอาหารวาง 

11.00 – 12.30 การวิเคราะหทรัพยากรหรือสิ่งที่จําเปน และโครงสรางพ้ืนฐานตอการดําเนินงาน และอุปสรรค
ที่อาจเกิดขึ้น (Bottleneck) ตอการดําเนินธุรกิจในระดบัพ้ืนที่ กรณีเกิดเหตุภัยพิบัต ิ
งานกลุมเพื่อวิเคราะหทรัพยากรหรือสิ่งที่จําเปน โครงสรางพืน้ฐาน และระบุอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน
ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ 
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒัน iPrepare BCP Specialist 
     นายวีระพล ศรีพงษชัย BCM Officer 

12.30 – 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.30 – 15.00 การวิเคราะหมาตรการการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยในปจจบุัน 
งานกลุมเพื่อวิเคราะหมาตรการการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย 
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒัน iPrepare BCP Specialist 
     นายวีระพล ศรีพงษชัย BCM Officer 

15.00 – 15.15  พักรับประทานอาหารวาง 

15.15 – 15.45 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
โดย นายวีระพล ศรีพงษชัย BCM Officer 

15.45 – 16.00 แผนการดําเนินงานขั้นตอไป และปดการประชุม 
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒัน iPrepare BCP Specialist 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การวางกลยุทธการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 
(Determining Area BCM Strategy) 

ภายใต 
โครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

(Pilot Project of Area Business Continuity Management: Area BCM) 
วันอังคาร ท่ี 13 กันยายน 2559 

หองไวโอเลต ช้ัน 9 โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รีสอรท จังหวัดปทุมธานี     
 
 
1. ความเปนมา 

 
สืบเนื่องจากองคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (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. รวมกับจังหวัดปทุมธานีและหนวยงานที่เก่ียวของไดเลือกพื้นที่
บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี เปนพื้นที่โครงการนํารองฯ 

จากการดําเนินโครงการนํารองฯ เพื่อทําความเขาใจลักษณะพื้นที่ในระยะแรกที่ผานมานั้น ที่ประชุมเชิง
ปฏิบัติการคร้ังที่ 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 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบดวยพื้นที่อยูอาศัย ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินคา หนวยงานราชการ 
สถานศึกษา และสาธารณูปโภคตางๆ   

เหตุการณมหาอุทกภัยป พ.ศ. 2554 ชวงกลางเดือนตุลาคม มวลน้ําจากทางทิศเหนือไดเขาทวมพื้นที่สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี โดยระดับน้ําทวมสูงสุด 4.3 เมตร ทวมตอเนื่องเปนระยะเวลามากกวา 1 เดือน ซึ่งเหตุการณมหา
อุทกภัยคร้ังนี้ไดทวมกินพื้นที่บริเวณกวางทั้งจังหวัดปทุมธานี สงผลกระทบรุนแรงตอทั้งภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 
รวมถึงภาครัฐบาลและโครงสรางพื้นฐานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่เกิดจากภาคธุรกิจเนื่องจากโรงงานในพื้นที่
สวนอุตสาหกรรมบางกะดีไดหยุดชะงักการดําเนินงานไปชั่วคราว มีสวนทําใหอุตสาหกรรมที่เนนเทคโนโลยีและธุรกิจที่
เก่ียวเนื่องในหวงโซอุปทาน (Supply chain) เชน อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส (คิดเปนสัดสวน 
16% ของกลุมโรงงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) ไดรับผลกระทบเปนวงกวางตอทั้งตลาดภายในและตางประเทศ 
นอกจากนั้น โรงงานบางแหงของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเปนผูจัดสงวัตถุดิบโดยตรง (Direct supplier) ใหแกผูผลิตราย
ใหญในอุตสาหกรรมยานยนต (คิดเปนสัดสวน 8% ของกลุมโรงงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) จึงทําใหอุตสาหกรรม
การผลิตยานยนตหยุดชะงักอีกคร้ังหลังจากเกิดเหตุการณแผนดินไหวคร้ังใหญที่ประเทศญี่ปุนเมื่อชวงตนปเดียวกัน 
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ทางดานภาคประชาชนที่พักอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวก็ไดรับผลกระทบทั้งดานที่อยูอาศัยที่ตองอพยพไปอยูในศูนยพักพิง
ชั่วคราวที่หนวยงานราชการจัดเตรียมให รวมถึงผลกระทบดานรายไดและการจางงานที่หยุดชะงักเนื่องจากการหยุด
ดําเนินการชั่วคราวของภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อใหการดําเนินโครงการนํารองฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อีกทั้ง การมี
สวนสําคัญในการสงเสริมจัดทําแผนยุทธศาสตรแหงชาตเิพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการ
รับมือภัยพิบัติ สศช. ไดออกคําสั่งเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับ
พื้นที่ พรอมดวย จังหวัดปทุมธานี ไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานจัดทาํโครงการนํารองการ
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) ซึ่งจะชวยสรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับภัยพิบัติในพื้นที่ ผลกระทบตอภาคธุรกิจ ชุมชน 
และขอมูลขาวสารที่สําคัญอ่ืนๆ เพื่อนํามาสูการจัดทํามาตรการปองกัน บรรเทา ฟนฟูและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน 
ตลอดจนเพื่อใหภาคธุรกิจสามารถรูรับ ปรับตัวและฟนกลับมาดําเนินธุรกิจไดโดยเร็ว อันจะสงผลดีตอเศรษฐกิจ การจาง
งานและความเปนอยูของชุมชนทั้งในพื้นที่และของประเทศ 

 
2. วัตถุประสงค 

 
• เพื่อกําหนดกลยุทธหรือมาตรการที่จําเปนในการฟนฟูทรัพยากร และโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจ 

รวมทั้ง กิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 
• เพื่อวิเคราะหลําดับความสําคัญ และเลือกกลยุทธสําหรับจดัทําแผนปฏิบัติการ 

• เพื่อกําหนดโครงสรางตอบสนองและฟนฟูเหตุฉุกเฉิน รวมถึงบทบาทหนาที่ของผูมสีวนไดสวนเสียของแผนความ

ตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที ่

• เพื่อนําผลการประชุมเชิงปฏิบัติการไปสูการจัดทํารางแผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Draft Area 
BCP) 
 

3. ขอบเขตการอภิปราย 
  

คณะทํางาน (Working Group) โครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ตามคําสั่งแตงตั้งของ
จังหวัดปทุมธานี เปนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีทีมงานโครงการจาก ADPC เปนผูอํานวยความสะดวกและ
ดําเนินการประชุม ในหัวขอดังตอไปนี้ 

1) การกําหนดกลยุทธหรือมาตรการที่จําเปนในการฟนฟูทรัพยากร และโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจ 
รวมทั้ง กิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

2) การวิเคราะหลําดับความสําคัญและเลือกกลยุทธสําหรับจัดทําแผนปฏิบัติการ 
3) การกําหนดโครงสรางตอบสนองและฟนฟูเหตุฉุกเฉิน รวมถึงกําหนดบทบาทหนาที่ของผูมีสวนไดสวนเสียของ

แผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ 

4) แผนการดําเนินงานข้ันตอไปของโครงการนํารองฯ  
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4. ผูเขารวมการประชุม 
1) สํานักงานจงัหวัดปทุมธาน ี
2) เทศบาลตาํบลบางกะด ี
3) เหลากาชาดจังหวัดปทุมธาน ี
4) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธาน ี
5) สํานักงานประชาสัมพนัธจังหวัดปทุมธาน ี
6) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจงัหวัดปทุมธาน ี
7) สํานักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดปทุมธาน ี
8) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทมุธาน ี
9) สํานักงานพลังงานจงัหวัดปทุมธาน ี
10) สถานีตาํรวจภูธรปากคลองรังสติ 
11) สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธาน ี
12) โครงการชลประทานปทุมธาน ี
13) แขวงทางหลวงปทุมธาน ี
14) ศูนยซอมสรางสิง่อุปกรณสายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 
15) การประปานครหลวง 
16) การประปาสวนภูมิภาค สาขาปทุมธาน ี
17) การไฟฟาสวนภูมิภาคจงัหวัดปทุมธานี 2 (บางกะดี) 
18) สํานักพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
19) สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยบางกะด ี
20) มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี
21) เทศบาลตาํบลบานกลาง 
22) เทศบาลตาํบลบานใหม 
23) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 
24) บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด 
25) บริษัท ชบาบางกอก จํากัด 
26) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกัด 
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) ประธานกรรมการชุมชนประตนู้าํเชียงราก 
34) ประธานกรรมการชุมชนคลองลาํพ ู
35) ประธานกรรมการชุมชนหมูบานพฤกษาวิลล 
36) ประธานกรรมการชุมชนคลองประปา 
37) บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จาํกัด 
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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 ทีป่รึกษาโครงการ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

08.45 – 09.00 กลาวเปดการประชุม  
โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผูวาราชการจังหวัดปทุมธาน ี 

09.00 – 10.00 รายงานความคืบหนาการดาํเนนิโครงการนาํรองฯ และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังลาสุด 
• การจําลองสถานการณภัยพบิัติ และการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจในระดับพืน้ที ่
• การวิเคราะหทรัพยากรและโครงสรางพืน้ฐานตอการดําเนนิงาน และอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน

ตอการดําเนินธุรกิจในระดบัพื้นที่กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ 
• มาตรการการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและบรรเทาการบริหารจัดการน้ําในปจจบุัน 

โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒัน iPrepare BCP Specialist 

10.00 – 10.15 รับประทานอาหารวาง 
10.15 – 12.00 การวิเคราะหกลยุทธความตอเนือ่งทางธุรกิจในระดบัพื้นที ่และการจัดลําดบัความสําคัญกลยทุธ 

เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ 
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒัน iPrepare BCP Specialist 
     นายวีระพล ศรีพงษชัย BCM Officer และ น.ส. วริฎฐา วรรณทอง ผูจัดการโครงการ 

12.00 – 13.00 ประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 การวิเคราะหกลยุทธความตอเนือ่งทางธุรกิจในระดบัพื้นที ่และการจัดลําดบัความสําคัญกลยทุธ 

เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ (ตอ) 

14.00 – 15.00 การกําหนดโครงสรางตอบสนองและฟนฟูเหตุฉุกเฉิน 
• บทบาทหนาที่ของผูมีสวนไดสวนเสียของแผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที ่

โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒัน iPrepare BCP Specialist 
15.00 – 15.30 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ และแผนการดาํเนินงานข้ันตอไป 

โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒัน iPrepare BCP Specialist  

15.30 – 15.45 กลาวปดการประชุม โดย Mr. Aslam Perwaiz, ADPC 

15.45 – 16.00  รับประทานอาหารวาง 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม  

 
 



 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การเสนอแนะแผนปฏิบัติการ การทบทวน และการปรับปรุงการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี 

(Implementing - Reviewing and Improving Area BCM) 
ภายใต 

โครงการนํารองการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
(Pilot Project of Area Business Continuity Management: Area BCM) 

วันศุกร ท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 
หองโลตัส ช้ัน 3 โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รีสอรท จังหวัดปทุมธาน ี    

 
 
1. ความเปนมา 

 
สืบเนื่องจากองคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (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. รวมกับจังหวัดปทุมธานีและหนวยงานที่เก่ียวของไดเลือกพื้นที่
บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี เปนพื้นที่โครงการนํารองฯ 

จากการดําเนินโครงการนํารองฯ เพื่อทําความเขาใจลักษณะพื้นที่ในระยะแรกที่ผานมานั้น ที่ประชุมเชิง
ปฏิบัติการคร้ังที่ 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 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบดวยพื้นที่อยูอาศัย ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินคา หนวยงานราชการ 
สถานศึกษา และสาธารณูปโภคตางๆ   

เหตุการณมหาอุทกภัยป พ.ศ. 2554 ชวงกลางเดือนตุลาคม มวลน้ําจากทางทิศเหนือไดเขาทวมพื้นที่สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี โดยระดับน้ําทวมสูงสุด 4.3 เมตร ทวมตอเนื่องเปนระยะเวลามากกวา 1 เดือน ซึ่งเหตุการณมหา
อุทกภัยคร้ังนี้ไดทวมกินพื้นที่บริเวณกวางทั้งจังหวัดปทุมธานี สงผลกระทบรุนแรงตอทั้งภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 
รวมถึงภาครัฐบาลและโครงสรางพื้นฐานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่เกิดจากภาคธุรกิจเนื่องจากโรงงานในพื้นที่
สวนอุตสาหกรรมบางกะดีไดหยุดชะงักการดําเนินงานไปชั่วคราว มีสวนทําใหอุตสาหกรรมที่เนนเทคโนโลยีและธุรกิจที่
เก่ียวเนื่องในหวงโซอุปทาน (Supply chain) เชน อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส (คิดเปนสัดสวน 
16% ของกลุมโรงงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) ไดรับผลกระทบเปนวงกวางตอทั้งตลาดภายในและตางประเทศ 
นอกจากนั้น โรงงานบางแหงของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเปนผูจัดสงวัตถุดิบโดยตรง (Direct supplier) ใหแกผูผลิตราย
ใหญในอุตสาหกรรมยานยนต (คิดเปนสัดสวน 8% ของกลุมโรงงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) จึงทําใหอุตสาหกรรม
การผลิตยานยนตหยุดชะงักอีกคร้ังหลังจากเกิดเหตุการณแผนดินไหวคร้ังใหญที่ประเทศญี่ปุนเมื่อชวงตนปเดียวกัน 
ทางดานภาคประชาชนที่พักอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวก็ไดรับผลกระทบทั้งดานที่อยูอาศัยที่ตองอพยพไปอยูในศูนยพักพิง
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ชั่วคราวที่หนวยงานราชการจัดเตรียมให รวมถึงผลกระทบดานรายไดและการจางงานที่หยุดชะงักเนื่องจากการหยุด
ดําเนินการชั่วคราวของภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อใหการดําเนินโครงการนํารองฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อีกทั้ง การมี
สวนสําคัญในการสงเสริมจัดทําแผนยุทธศาสตรแหงชาตเิพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการ
รับมือภัยพิบัติ สศช. ไดออกคําสั่งเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับ
พื้นที่ พรอมดวย จังหวัดปทุมธานี ไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานจัดทาํโครงการนํารองการ
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) ซึ่งจะชวยสรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับภัยพิบัติในพื้นที่ ผลกระทบตอภาคธุรกิจ ชุมชน 
และขอมูลขาวสารที่สําคัญอ่ืนๆ เพื่อนํามาสูการจัดทํามาตรการปองกัน บรรเทา ฟนฟูและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน 
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) 

• เพื่อกําหนดเจาภาพผูรับผิดชอบแผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพืน้ที่ (Area BCP) 

• เพื่อนําผลการประชุมเชิงปฏิบัตกิารไปปรับปรุงรางแผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Area BCP) 
 

3. ผูเขารวมการประชุม 
1) สํานักงานจงัหวัดปทุมธาน ี
2) เทศบาลตาํบลบางกะด ี
3) เหลากาชาดจังหวัดปทุมธาน ี
4) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธาน ี
5) สํานักงานประชาสัมพนัธจังหวัดปทุมธาน ี
6) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจงัหวัดปทุมธาน ี
7) สํานักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดปทุมธาน ี
8) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทมุธาน ี
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9) สํานักงานพลังงานจงัหวัดปทุมธาน ี
10) สถานีตาํรวจภูธรปากคลองรังสติ 
11) สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธาน ี
12) โครงการชลประทานปทุมธาน ี
13) แขวงทางหลวงปทุมธาน ี
14) ศูนยซอมสรางสิง่อุปกรณสายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 
15) การประปานครหลวง 
16) การประปาสวนภูมิภาค สาขาปทุมธาน ี
17) การไฟฟาสวนภูมิภาคจงัหวัดปทุมธานี 2 (บางกะดี) 
18) สํานักพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
19) สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยบางกะด ี
20) มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี
21) เทศบาลตาํบลบานกลาง 
22) เทศบาลตาํบลบานใหม 
23) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 
24) บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด 
25) บริษัท ชบาบางกอก จํากัด 
26) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกัด 
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) ประธานกรรมการชุมชนประตนู้าํเชียงราก 
34) ประธานกรรมการชุมชนคลองลาํพ ู
35) ประธานกรรมการชุมชนหมูบานพฤกษาวิลล 
36) ประธานกรรมการชุมชนคลองประปา 
37) บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จาํกัด 
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 รายงานความคืบหนาการดาํเนนิโครงการนาํรองฯ 
• มาตรการความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพืน้ที ่ 
• โครงสรางตอบสนองและฟนฟูเหตุฉุกเฉิน และบทบาทหนาที่ของผูมีสวนไดสวนเสียของแผน

ความตอเนื่องทางธุรกิจในระดบัพื้นที่  
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒัน iPrepare BCP Specialist และนายวีระพล ศรีพงษชัย BCM Officer 

10.30 – 10.45 รับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 การทบทวนมาตรการความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพืน้ที่ และการจัดลําดับความสําคัญของมาตรการ 

เพื่อเสนอแนะแนวแผนปฏิบัติการ  
• การเสนอแนวแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารความตอเนื่องทางธรุกิจในระดับพื้นที ่
• การกําหนดผูรับผดิชอบแผนปฏิบัติการและแผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที ่

โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒัน iPrepare BCP Specialist และนายวีระพล ศรีพงษชัย BCM Officer 
12.00 – 13.00 ประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 การทบทวนและปรับปรุงการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพืน้ที่ (Area BCM) 

• การฝกซอมและทบทวน Area BCP 
• การกําหนดระยะเวลา และแนวทางปรับปรุงการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพืน้ที่ 

Area BCM)  
โดย ดร. อภัสนันท ศีลปพิพฒัน iPrepare BCP Specialist และนายวีระพล ศรีพงษชัย BCM Officer 

15.30 – 16.00 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ และกลาวปดการประชุม  
โดย Mr. Aslam Perwaiz, ADPC 

16.00 รับประทานอาหารวาง 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม  
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