
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายการแก้ไขปรับปรุงในรายงาน 

  
รายการแก้ไขปรับปรุงหลัก 

จุดที่
แก้ไขใน
รายงาน 

รายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง 

1 มาตรการการลดความเสี่ยง เพ่ือ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือรับมือการเกิด
เหตุอุทกภัย  

ตาราง 
7.2 

รวบตาราง 7.2 และ ตาราง 7.3 (เดิม) รวมเป็นตาราง
เดียวกัน และปรับปรุงคอลัมน์ช่วงระดับความรุนแรงของ
อุทกภัยเอาไว้ในตาราง และกลยุทธ์ BCM เพ่ือให้ง่ายขึ้นใน
การอ่านตาราง นอกจากนั้นยังได้ปรับเปลี่ยนกลุ่มปัญหาคอ
ขวดในตาราง ให้สอดคล้องกับบทอ่ืน ๆ อีกด้วย 

2 มาตรการที่น าไปจัดท าแผนปฏิบัติ
การการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจในระดับพ้ืนที่ 

ตาราง 
8.1 

ได้มีการปรับจาก 18 มาตรการ เป็น  20 มาตรการ ตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 

3 แผนปฏิบัติการการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ 

ตาราง 
8.2 

ได้มีการปรับจาก 4 แผนปฏิบัติการ เป็น  20 แผนปฏิบัติการ 
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 

4 มาตรการและแผนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมแผนแบบ
เต็มรูปแบบ (Full Scale 
Exercise) 

ตาราง 
8.3 

ได้มีการเพิ่มตารางนี้ขึ้นมา โดยมาจากการคัดเลือก 10 
มาตรการและแผนรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการฝึกซ้อมแผน
แบบเต็มรูปแบบ โดยเน้นมาตรการในช่วงระหว่างเกิดเหตุ
เป็นหลัก ตามข้อแนะน าของคณะกรรมการอ านวยการฯ 

5 การทบทวนแผน หัวข้อ 9.1 ย้ายมาจากบทที่ 8 มาไว้ในบทที่ 9 
6 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนโครงการ Area BCM 
หัวข้อ 
9.2.2 

ได้มีการปรับเนื้อหาและรูปแบบให้สอดคล้องกับรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
2559 และได้เพ่ิมค าอธิบายและการอ้างอิงข้อมูลในรายงาน
ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในแต่ละข้อ 

7 ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการ Area BCM 

หัวข้อ 
9.2.3 

ได้มีการเพิ่มหัวข้อนี้ขึ้นมา โดยมีการกล่าวถึงแนวทางการ
ฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) และ
หน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพของแผนและเป็นผู้น าในการ
ปรับปรุงพื้นท่ีน าร่องตามวงจร Area BCM  ต่อไป  รวมไปถึง
หน่วยงานหลักท่ีจะรับผิดชอบในการด าเนินการฝึกซ้อมแผน
แบบเต็มรูปแบบอีกด้วย 
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บทที่ 1 บทน า 
 

1.1 ความเป็นมา/ หลักการและเหตุผล 
 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ (Catastrophe) ในหลายพ้ืนที่ เช่น การเกิด
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ (Great Earthquake 2011) ปี พ.ศ. 2554 ณ ประเทศญี่ปุ่น มีความรุนแรงอย่างคาดไม่ถึงซึ่ง
ท าให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มีความสามารถในการรับมืออย่างจ ากัด ความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) และ
เครือข่ายการค้าที่เชื่อมต่อกัน 

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ได้
พัฒนาแนวคิดและกรอบด าเนินการ  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่  (Area Business 
Continuity Management: Area BCM) ซึ่งมีจุดประสงค์ให้ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในระดับพ้ืนที่โดยเฉพาะเขตอุตสาหกรรม ร่วมกันสร้างกลยุทธ์การป้องกันและลดความ
เสี่ยง รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มให้มีการพร้อมรับปรับตัว มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ( resilience) 
และพร้อมฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดข้ึน 

 
1.1.1 ความเป็นมาการด าเนินโครงการ Natural Disaster Risk Assessment and Area 

Business และการด าเนินการที่ผ่านมา 
 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 – เดือนมีนาคม 2558 JICA ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance: AHA Centre) 
ด าเนินโครงการ “Natural Disaster Risk Assessment and Area Business Continuity Plan Formulation 
for Industrial Agglomerated Areas in the ASEAN Region” เพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่ในภูมิภาคอาเซียนลดความ
สูญเสียจากภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ซึ่งโครงการนี้ได้ท าการรวบรวม
ข้อมูลความเสี่ยงและข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และได้เลือกพ้ืนที่อุตสาหกรรม 3 แห่งใน
ประเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เป็นพื้นที่น าร่องในการน า Area BCM ไปประยุกต์ใช้ โดยบทเรียนที่
ได้รับจากพ้ืนที่น าร่องทั้ง 3 ประเทศ ถูกน ามาพัฒนาเป็น คู่มือการวางแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับ
พ้ืนที่ (Planning Guide for Area Business Continuity) โดยแผนการด าเนินงาน เป็นไปตามตารางที่ 1 โดย
โครงการมีระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด 2 ปี 2 เดือน 

 
 



 2  
 

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

 

 
ที่มา: องค์กรความร่วมมือระหวา่งประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency, JICA) 

 
1.1.1.1 การด าเนินโครงการ Area BCM ทีผ่่านมา 

 

 JICA ได้เลือกพ้ืนที่อุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เพ่ือเป็นพื้นที่น าร่อง ดังนี้ 
 เขตอุตสาหกรรมในอ าเภอ เบกาซิ และ การาวัง และต าบลเบกซิ ประเทศอินโดนีเซีย 
 เขตอุตสาหกรรมในรัฐคาวิท และลากูน่าและทางตอนใต้ของกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
 เขตอุตสาหกรรมในเมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม 
การจัดท าโครงการ Area BCM ในพ้ืนที่น าร่อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอและพัฒนาหลักการ การบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหลักการใหม่ของการวางแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพ่ือช่วย
บรรเทาความเสียหายและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคมในพ้ืนที่เกิดภัย และการน าเสนอการวางกลยุทธ์
ร่วมกันในพ้ืนที่เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่ (Area Business Continuity Plan: 
Area BCP)1  

 

                                                           
1 โครงการ Area BCM ดังกล่าว ได้มีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการด าเนินการจากเดือนมีนาคม 2558 เป็น เดือนมิถุนายน 2558 
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 จากการด าเนินการตามวงจร Area BCM ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่อุตสาหกรรมน าร่องได้ร่วมกันจัดท า 
Area BCP โดยได้รับความร่วมมือจาก JICA และ AHA Center ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ืออภิปราย
จัดท าแผน โดยมีการจัดการประชุมเพื่อจัดตั้งคณะท างาน และการจัดประชุมเพ่ือการพัฒนาแผนในระดับพ้ืนที่  

(1) การจัดตั้งคณะท างาน ทีมศึกษาของ JICA และ AHA Center ได้ช่วยประสานงาน จัดการ
ประชุม 2 ครั้ง เพ่ือให้ได้ผู้น าคณะท างานและคณะท างานส าหรับพื้นที่น าร่อง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ผู้น าคณะท างาน: ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียได้มอบหมายหนึ่งองค์กรหลักเพ่ือเป็นผู้น า
ในการจัดท าแผนฯ ในขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้มอบหมายองค์กรร่วมให้เป็นผู้น าในการจัดท า
แผนฯ 

 คณะท างาน: Area BCM ได้จ าแนกบทบาทที่ส าคัญ 3 บทบาท แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ คือ 
บทบาทผู้น า (มีอ านาจในการน าสมาชิก เช่น รัฐบาลท้องถิ่น) บทบาทสมาชิก (มีส่วนร่วม เพ่ือ
จัดท า Area BCP เช่น องค์กรดูแลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ภาคเอกชน และ
ภาคชุมชน) และบทบาทผู้สนับสนุน (มีหน้าที่สนับสนุน Area BCM ให้ด าเนินการอย่างราบรื่น 
เช่น กระทรวงและหน่วยงานของรัฐบาลกลาง สถาบันวิจัยของรัฐ มหาวิทยาลัย) โดยผู้สนับสนุน
จะต้องเป็นผู้ส่งเสริมกระตุ้นให้มีการน า Area BCM ไปใช้ทั่วทั้งประเทศ 

เนื่องจากการศึกษาใน 3 พ้ืนที่อุตสาหกรรมน าร่องจากประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่มี
การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน Area BCM ในระดับประเทศ คณะท างานในพ้ืนที่น าร่องดังกล่าวจึงประกอบไป
ด้วยผู้น า สมาชิก และผู้สนับสนุน ร่วมกัน โดยจ านวนสมาชิกคณะท างาน และองค์กรที่มีส่วนร่วมในคณะท างาน
ปรากฏตามตาราง 1.2  

 
ตาราง 1.2: จ านวนสมาชิกคณะท างาน ณ 3 ประเทศน าร่องที่ผ่านมา 

 องค์กรผู้น า องค์กรสมาชิก องค์กรสนับสนุน 
อินโดนีเซีย (54 คน) 1 39 14 
ฟิลิปปินส์ (43 คน) 4 30 9 
เวียดนาม (38 คน) 2 25 11 

ที่มา: องค์กรความร่วมมือระหวา่งประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency, JICA) 

 
(2) การจัดประชุมเพื่อพัฒนาแผนในระดับพื้นที่  

 
เพ่ือให้ได้แผน Area BCP แต่ละพ้ืนที่น าร่องได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ทั้งหมด 4 ครั้ง 

ได้แก่ การศึกษาท าความเข้าใจเรื่องลักษณะพ้ืนที่ การเลือกยุทธศาสตร์ Area BCM การพัฒนาแผน Area BCP 
และการทบทวนแผน Area BCP ซึ่งหัวข้อส าคัญในการประชุมเชิงปฏิบัติการแต่ละครั้งได้อธิบายเป็น รูปภาพ 1.1 
และตาราง 1.3 ตามล าดับ 
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รูปภาพ 1.1: การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามวงจร Area BCM 
 

 
 

ที่มา: องค์กรความร่วมมือระหวา่งประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency, JICA) 

 
ตาราง 1.3: วัตถุประสงค์และหัวข้อการประชุมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ 3 ประเทศน าร่องท่ีผ่านมา 

คร้ังท่ี วัตถุประสงค์ของการประชมุ หัวข้อในการประชุม 
1 
 

* ภัยที่ส่งผลกระทบต่อเขตอุตสาหกรรม 
* สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจในช่วงสถานการณภ์ัยพิบัติ 
* ข้อจ ากัดของ BCP เฉพาะองค์กร 

* นโยบายพื้นฐานด้านความต่อเนือ่งทางธุรกิจในระดับ 
พื้นที ่
* ภัยร้ายแรงท่ีควรพจิารณาใน Area BCP/BCM 
* ปัญหาหลักดา้นความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

2 
 

* ผลกระทบจากภัยพิบตัิที่มีต่ออุตสาหกรรมตา่งๆในเขต
อุตสาหกรรม 
* ปัญหาด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจของเขตอุตสาหกรรม 
* มาตรการในการแก้ปัญหา 

* ผลกระทบจากภัยพิบตัิต่อชุมชนและอุตสาหกรรมใน
พื้นที ่
* ปัญหาร้ายแรง )ปัญหาคอขวด ( ด้านความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจในระดับพื้นท่ี 
* มาตรการด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นท่ี 

3 
 

* ร่างแผน Area BCP 
* ปรับปรุงแผนฉบับรา่งและการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้ง
ก่อนๆ 
* กิจกรรมในอนาคต 

* คุณคิดว่าแผนนีเ้ป็นประโยชน์ตอ่ความต่อเนื่องด้าน
อุตสาหกรรมของพื้นที่ หรือไม ่
* คุณคิดว่าเนื้อหาส่วนใดของแผนนี้ควรไดร้ับการปรับปรุง 
* องค์กรใดเหมาะจะเป็นเจา้ของผูดู้แลรักษาเพื่อสนับสนุน 
Area BCP ในพื้นที ่
* จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรและระบบใดบ้างในการ
ด าเนินการตาม Area BCM 



 5  
 

คร้ังท่ี วัตถุประสงค์ของการประชมุ หัวข้อในการประชุม 
* คุณคิดว่ากิจกรรมใดจะอยู่ในข้ันต่อไปของ Area BCM 

4 * ทบทวนวงจร Area BCM และการปฏิบัตติามวงจรใน
ครั้งถัดไป 
* ทบทวนแผน Area BCP 
* บทเรียนที่ไดร้ับ และการด าเนินการขั้นถัดไปในแตล่ะ
ประเทศ 

* จากการทบทวนแผน คุณคดิว่าแผนนี้ถูกปรับปรุงอย่างไร 
* องค์กรที่เกี่ยวข้องควรมีหน้าท่ีใดในวงจร Area BCM 
* กิจกรรมใดที่จะท าในวงจร Area BCM ถัดไป ส าหรับพ้ืน
ที่น้ี  

ที่มา: องค์กรความร่วมมือระหวา่งประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency, JICA) 

 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการจัดท า Area BCP นี้ได้จัดท าขึ้นเป็นครั้งแรก แผนที่ได้จึงเป็นเสมือนแนวคิด
เพ่ือสามารถน าไปต่อยอดจัดท าแผนปฏิบัติการการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่จริง ทีมศึกษาของ JICA 
ได้ระบุความคิดเห็นว่า หลายส่วนของเนื้อหา Area BCP ในพ้ืนที่น าร่องฯ ไม่ได้มีรายละเอียดหรือจ าเพาะเจาะจง 
และเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งแผนดังกล่าวสามารถมีความเป็นรูปธรรมและเป็นไปในเชิงปริมาณได้มากขึ้นหากได้มี
การปฏิบัติซ้ าตามวงจร Area BCM นอกจากนั้น Area BCP ที่ได้มาจากการประชุมปฏิบัติการในแต่ละพ้ืนที่น าร่อง
ยังไม่ได้ถูกเผยแพร่หรือได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 
เนื่องจากถูกจ ากัดอยู่ในผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน (participants) เท่านั้น นอกจากนั้นองค์กรที่จะเป็น
เจ้าภาพของแผน (owners) ควรถูกระบุให้ชัดเจนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาและปรับปรุงแผน โครงการ
น าร่องใน 3 พ้ืนที่  
 

1.1.2 การด าเนินโครงการน าร่อง Area BCM ในประเทศไทย 
 

 ดังที่กล่าวข้างต้น JICA และ AHA Center ได้ร่วมกันจัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยงของ 10 
ประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และ
สิงคโปร์  โดยรายงานมีการรวบรวมข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ พ้ืนที่เขต/นิคม/สวน
อุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคม ระบบการขนส่งและกระจายสินค้า กฎหมาย 
นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง และการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: 
BCP) ในประเทศ  ซึ่งรายงานได้วิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดท า BCP ในประเทศไทย พบว่า ภาคธนาคารและสถาบัน
การเงินเป็นภาคที่มีการพัฒนาในเรื่องของการจัดท า BCP อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีแผน หรือระเบียบที่
รองรับการจัดท า BCP แก่ภาคอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน 
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1.1.2.1 การหารือระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

 สศช. ได้ด าเนินการให้มีการศึกษาเรื่องแผนด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เมื่อ
ปี พ.ศ. 2554 โดยจ าแนกการด าเนินการในเรื่องแผนด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง เป็น 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับ
หน่วยงานก ากับดูแล และระดับองค์กรธุรกิจ ซึ่งพบว่า 

 ระดับชาติ ประเทศไทยไม่มีแผนด าเนินธุรกิจต่อเนื่องที่ชัดเจน มีเพียงหน่วยงานที่ท า
หน้าที่บริหารจัดการภายใต้ภาวะฉุกเฉิน และการด าเนินการยังมุ่งเน้นการบริหารและ
จัดการภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก แต่ขาดความ
ชัดเจนในเรื่องกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปกป้องโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ส าคัญของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากไม่มีการจัดกลุ่มความส าคัญของ
โครงสร้างพื้นฐานไว้อย่างเป็นทางการ  

 ระดับหน่วยงานก ากับดูแล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงการด าเนินการของแผน BCP 
ระดับชาติกับระดับองค์กร ปัจจุบันมีหน่วยงานก ากับดูแลที่มีการส่งเสริมให้มีการจัดท า
แผน BCP อยู่บ้าง โดยกลุ่มสถาบันการเงิน เป็นกลุ่มที่มีการส่งเสริมอย่างจริงจังและ
ผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการส่งเสริม
ให้นิคมอุตสาหกรรมในเครือข่ายและผู้ประกอบการร่วม จัดท าแผน BCP โดยก าหนดให้
มีการสมมติสถานการณ์จริงเพ่ือซ้อมแผนอย่างน้อยปีละครั้ง  

 ระดับองค์กรธุรกิจ ในภาคองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management: BCM) ที่เกิดจากความตระหนักขององค์กรเอง 
และเกิดจากการถูกก ากับดูแล ท าให้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ือรองรับการบริหาร
จัดการธุรกิจต่อเนื่องเป็นการเฉพาะ เช่น กลุ่มธนาคาร เป็นต้น และในบางองค์กรแม้ว่า
จะมีการบริหารและจัดท าแผน BCP แต่ยังคงมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ท าให้การบริหาร
และจัดท าแผน BCP ไม่มีประสิทธิภาพ และขาดความเชื่อมโยงการด าเนินงานร่วมกับ
ระดับชาติ นอกจากนั้น BCP ที่มีการจัดท าในประเทศไทยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลัก 
คือ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤติเท่านั้นซึ่งยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากการที่จะท าให้การด าเนินธุรกิจให้มีความต่อเนื่องได้นั้น จะเกี่ยวข้องกับหลาย
ภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ ในพ้ืนที่ หน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจน
ชุมชนในบริเวณข้างเคียง 
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ถึงแม้ว่าองค์กรแต่ละแห่งได้มีการเตรียมการเพ่ือรู้รับ ปรับตัวต่อภัยพิบัติ รวมทั้งฟ้ืนฟูความเสียหายจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่องค์กรยังมีขีดความสามารถจ ากัดที่จะรับมือกับมหันตภัยอันร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อการ
คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ซึ่งเป็นทรัพยากรขั้นพ้ืนฐานในการด าเนินงานของแต่ละองค์กร 
ยกตัวอย่างเช่น การเกิดอุทกภัยในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 การหยุดชะงักชั่วคราวของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของภาคอุตสาหรรมซึ่งเป็นภาคส่วนที่ได้รับความ
เสียหายมากท่ีสุดจากภัยพิบัติในครั้งนี้ ซึ่งท าให้การส่งออกและความเชื่อมั่นภาคเอกชนที่ปรับตัวลดลง ธนาคารโลก
ได้ประเมิน ความสูญเสียและความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีมูลค่ารวมสูงถึง 1.36 ล้านล้านบาท  

ขณะเดียวกัน ผู้แทน JICA ได้หารือร่วมกับ สศช. ถึงการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2557 และได้ร่วมหารือกันอีกครั้งเกี่ยวกับการจัดท า Thailand’s National BCP ในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2557 จากนั้นได้ร่วมกันจัดประชุมสัมมนาเชิญหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย บมจ.กสท.โทรคมนาคม บมจ.ทีโอที บมจ.ท่าอากาศยานไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพ่ือได้รับฟังแนวคิดและประสบการณ์การด าเนินการโครงการน าร่องการบริหาร
ความต่อเนื่องทางเศรษฐกิจในระดับพ้ืนที่ในสามประเทศ (ดูรายละเอียด, หัวข้อ 1.1.1.1) พร้อมทั้งเสนอความ
ต้องการของหน่วยงานต่อการจัดท า National BCP และ Area BCP ในประเทศ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ปี พ.ศ. 
2557 

จากผลการศึกษาของ สศช. ประกอบกับประสบการณ์จากภาวะอุทกภัยใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ที่ได้รับ
ผลกระทบสอดรับกับแนวคิดจาก JICA เรื่องระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ ซ่ึง Dr. Hitoshi 
Baba ที่ปรึกษาของ JICA เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว นั้น สศช. ได้ให้ความ
เห็นชอบกับการขอรับความช่วยเหลือด้านวิชาการจาก JICA โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ JICA สนับสนุนกระบวนการ
จัดท า BCP ในระดับประเทศ (National BCP) ส าหรับประเทศไทยที่มีความสอดคล้องกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และสนับสนุนให้เกิดการด าเนินการตามแนวคิด Area BCP และ Area BCM ใน
ประเทศไทย 

 
1.1.2.2 ภัยพิบัติในประเทศไทย 

 

 เพ่ือบ่งชี้ความส าคัญในการด าเนินการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ เนื่องจากพ้ืนที่อาจ
ต้องเผชิญกับภัยพิบัติอันร้ายแรงนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับภับพิบัติในประเทศไทย เพ่ือประเมิน
และรับรู้ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  
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 จากการประเมินและวิเคราะห์ภัยพิบัติโดยรวม โครงการยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งต่อการบริหาร
จัดการภัยพิบัติในประเทศไทย หรือ Strengthened Disaster Management Strategies in Thailand ในปี พ.ศ. 
2537 ด้วยความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับ ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster 
Preparedness Center: ADPC) the Asian Institute of Technology (AIT) แ ล ะ  the United Nations 
Development Program (UNDP) ท าการศึกษาประเภทของภัยพิบัติ ซึ่งได้วิเคราะห์ถึง โอกาสที่จะเกิดภัย ความ
เปราะบางต่อภัยพิบัติ การจัดการภัยพิบัติ และความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดภัยร้ายแรง โดยผลวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าน้ า
ท่วมเป็นปัญหาใหญ่ต่อประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาคือภัยจากการระเบิด และอุบัติเหตุ ตามตารางท่ี 1.4 
 
ตาราง 1.4: ความสัมพันธ์ของประเภทภัยพิบัติต่อโอกาสที่จะเกิด ความเปราะบางต่อภัยพิบัติ การจัดการภัยพิบัติ 

และความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดภัยร้ายแรง 
ประเภทของภัย

พิบัติ 
โอกาสที่จะ 

เกิดภัย 
ความเปราะบางต่อภยั

พิบัติ 
การจัดการภัยพิบตั ิ ความเสีย่งท่ีจะท าให้

เกิดภัยร้ายแรง 
การจัดล าดับของ

ภัยพิบัติ  
น้ าท่วม สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง 

การระเบิด สูง ปานกลาง ต่ า สูง สูง 
อุบัติเหต ุ สูง ปานกลาง ต่ า สูง สูง 
ไต้ฝุ่น สูง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

แผ่นดินไหว ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 
ภัยแล้ง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ดินโคลนถล่ม ปานกลาง ต่ า ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 
ไฟไหม ้ สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การปนเปื้อนหรือ
การเข้าท าลาย

ของแมลง 

ปานกลาง ต่ า ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 

แรงงานต่างด้าว ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
โรคระบาด ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า ต่ า 

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

 เมื่อวิเคราะห์ถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เปราะบางต่อความเสี่ยงภัยจากสภาพ
อากาศหรือน้ า (hydro-meteorological phenomena) เช่น น้ าท่วม ดินโคลนถล่ม พายุ ภัยแล้ง เป็นต้น โดย
ประเทศไทยได้เกิดปัญหาน้ าท่วมขึ้นแทบทุกปี ตาราง 1.5 แสดงให้เห็นถึงค่าเฉลี่ยความเสียหายต่อปี (Average 
Annual Loss: AAL) จากภัยพิบัติต่อปี โดยภัยจากน้ าท่วมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 98 จากค่าเฉลี่ยความเสียหายต่อปีของภัยพิบัติทั้งหมด 
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ตาราง 1.5: ค่าเฉลี่ยความเสียหายต่อปี (Average Annual Loss: AAL) จากภัยพิบัติ 

ภัยพิบัต ิ จ านวนเงิน(ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) 

ทุนหุ้นสามัญ 

(%) 

การสะสมทุนถาวร 

(%) 

ต้นทุน
สังคม 

(%) 

เงินส ารองของสถาบัน
การเงินท้ังหมด (%) 

การออม
เบื้องต้น 

(%) 

แผ่นดินไหว 32.56 0.002 0.031 0.057 0.020 0.029 

วาตภัย 0.02 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

คลื่นพายุซัดฝั่ง 0.10 0.10 0.000 0.000 0.000 0.000 

สึนาม ิ 0.53 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 

น้ าท่วม 2586.19 0.188 2.498 4.509 1.603 2.338 

รวม 2619.40 0.190 2.530 4.567 1.624 2.368 

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

 นอกจากนั้น ผลรายงานการประเมินความเสี่ยงของประเทศไทย ซึ่งศึกษาโดย JICA และ AHA Center 
พบว่า ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่ เกิดจากน้ าท่วม 58% รองลงมาคือ พายุ 29% ทั้งนี้น้ า
ท่วมและภัยแล้งเป็นภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 58 และ 37 ตามล าดับ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดียในปี พ.ศ. 2547 ท าให้มีคนเสียชีวิตมาก
ที่สุด รองลงมาคือเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ในประเทศไทยในปี  พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ น้ าท่วมถือเป็นภัยพิบัติที่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจมากที่สุด โดยผลกระทบส่วนใหญ่เกิดจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 
 

1.1.2.3 การคัดเลือกพื้นที่น าร่องโครงการ Area BCM ในประเทศไทย 
 

 สศช. ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้น เมื่อ เดือนมกราคม  ปี 
พ.ศ. 2558 ณ ส านักงาน สศช. เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่น าร่อง ตลอดจนสรรหาหน่วยงานหลัก ในการบริหารจัดการ 
Area BCM โดยมีผู้เข้าร่วมหารือ จ านวน 50 ท่าน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน 22 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และตัวแทนภาคเอกชน ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นร่วม ว่าพ้ืนที่น าร่องควรมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
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 เป็นพื้นที่ท่ีมีอุตสาหกรรมรวมกลุ่มกันอยู่  
 มีระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็น เช่น ระบบไฟฟ้าประปา โครงข่ายถนน สถานีจ่ายไฟฟ้า และ

ท่าเรือ เพ่ือการขนส่ง  
 เป็นพื้นที่ท่ีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 เป็นพ้ืนที่ที่มีความเปราะบางและอาจส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างหากเกิดภัยพิบัติ เช่น 

อุทกภัย สึนามิ และแผ่นดินไหว เป็นต้น 
 เป็นพ้ืนที่ที่มีการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นใจให้กับนัก

ลงทุน ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
จากเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว ที่ประชุมได้เสนอพ้ืนที่น าร่อง 5 พ้ืนที่ ดังนี้ 

(1) พ้ืนที่อุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากและหลากหลาย 
ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ ที่เคยประสบภัยน้ าท่วมเมื่อปี 2554 ธนาคารโลกประมาณว่ามีความ
เสียหายของโรงงานในนิคมฯ ประมาณ 1.44 แสนล้านบาท และมีความเสียหายโรงงานนอก
นิคมฯ อีกกว่า 9.3 หมื่นล้านบาท 

(2) พ้ืนที่ อุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มาก และมีสวน
อุตสาหกรรมที่ด าเนินการโดยภาคเอกชนหลายแห่ง นอกจากนั้น เคยประสบภัยน้ าท่วมเมื่อ
ปี 2554 เฉพาะโรงงานในนิคมฯ เสียหาย 9.3 หมื่นล้านบาท และนอกนิคมฯ อีก 6.3 หมื่น
ล้านบาท 

(3) พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต (กรณีการเกิดสึนามิ) เป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ส าคัญของ
ประเทศ และผลกระทบจากสึนามิเมื่อปี 2547 มีความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สินจ านวน
มาก โดยมีผู้เสียชีวิตจ านวน 5,365 ราย บาดเจ็บ 8,457 ราย และสูญหายกว่า 2,800 ราย 

(4) พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย (กรณีการเกิดแผ่นดินไหวและน้ าท่วม) เป็นพ้ืนที่ ที่เกิดแผ่นดินไหว
บ่อยข้ึน ประกอบกับมีอุทกภัยเกิดข้ึนเป็นประจ าในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

(5) ย่านอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือเหมราช ในภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นภาคที่มีโรงงาน
และนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่มาก และเป็นแหล่งที่อุตสาหกรรมหลายประเภทได้ย้าย หรือ
กระจายฐานการผลิตจากพ้ืนที่ราบลุ่มเจ้าพระยา ที่ถูกน้ าท่วมปี 2554 ไปตั้งอยู่ 

 นอกจากการประชุมเพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่แล้วนั้น เนื่องจากการจัดท าโครงการ Area BCM จะเป็นโครงการที่
ด าเนินในบริเวณพ้ืนที่ตั้งของกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนมากตั้งอยู่นอกเขตการปกครองพิเศษ (เช่น กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา) ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีอ านาจสั่งการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ รวมทั้ง สนับสนุน 
ก ากับ และดูแลให้การจัดท า Area BCM เป็นไปด้วยความสะดวก นอกจากนั้น หน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัด หน่วยงาน
ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ และบริษัทเอกชนต่าง ๆ ในพื้นที่ เป็นต้น ควรเป็นฝ่ายส าคัญท่ีร่วมกันจัดท า Area BCP  
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 ถัดมาในเดือนเดียวกัน สศช. และ JICA ได้ร่วมกันจัดการสัมมนาเรื่อง ทิศทางและโครงการน าร่องเรื่อง 
Area BCP (Direction and Pilot Project of Thai Area BCP) ขึ้น ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เพ่ือ
น าเสนอผลการคัดเลือกพ้ืนที่น าร่องและหน่วยงานหลัก และเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวกับ
ผู้เชี่ยวชาญจาก JICA เพ่ือการด าเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งที่สัมมนาเห็นชอบร่วมกันในการใช้พ้ืนที่อุตสาหกรรมใน
จังหวัดปทุมธานี เป็นพ้ืนที่โครงการน าร่อง เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มาก และมีสวนอุตสาหกรรมที่
ด าเนินการโดยภาคเอกชนหลายแห่ง นอกจากนั้น พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีเคยประสบภัยน้ าท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2554 
ความเสียหายของนิคม/ สวนอุตสาหกรรมนวนคร และบางกะดี สูงถึง 86,511 และ 6,696 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่ง
จังหวัดปทุมธานีในปี พ.ศ. 2556 มีประชากร 1,048,665 คน จ านวนอุตสาหกรรม 3,298 โรงงาน เงินลงทุน 
403,408 ล้านบาท และจ านวนการจ้างงาน 282,180 คน 

 
1.1.3 การประชุมเตรียมการก่อนจัดท าโครงการน าร่อง 

 
 เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 สศช. และผู้แทน JICA ได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพ่ือขอ
ความร่วมมือจากจังหวัดในการด าเนินการโครงการน าร่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ โดยผล
การประชุมสรุปได้ดังนี้ 
 

1.1.3.1 พื้นที่น าร่อง 
 

 ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันเลือกบริเวณพ้ืนที่ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตั้งอยู่ ณ ต าบลบางกะดี อ าเภอ
เมืองจังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่น าร่อง เนื่องจาก 

 พ้ืนที่รองรับอุตสาหกรรมหลายโรงงาน และมีความหลากหลายของประเภทอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะมีอุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญ โดยอุตสาหกรรมนี้มีความส าคัญและมี
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องในห่วงโซ่อุปทาน จากประสบการณ์ในปี พ.ศ. 2554 การหยุดชะงักของกลุ่ม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดทั้งในและนอกประเทศ  ทั้งนี้สวน
อุตสาหกรรมบางกะดีเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ 
เช่น บริษัทโตชิบา และ บริษัทโซนี่ ประกอบกับพ้ืนที่บริเวณนอกสวนอุตสาหกรรมบางกะดียัง
เป็นที่ตั้งของโรงงานขนาดใหญ่ เช่น บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น าอุตสาหกรรม
ด้านอาหาร 

 เป็นพ้ืนที่ที่มีการลงทุนจากต่างชาติคิดเป็นสัดส่วน 70% ของจ านวนโรงงานในสวน
อุตสาหกรรมบางกะดีทั้งหมด2 โดยประกอบด้วย การลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอ่ืน 

                                                           
2 ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2559 สวนอุตสาหกรรมบางกะดีมจี านวนโรงงานทั้งสิ้น 38 โรงงาน 



 12  
 

ๆ คิดเป็นร้อยละ 60 และ 10 ตามล าดับ การจัดการด าเนินการบริหารความต่อเนื่องในระดับ
พ้ืนที่  บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุน
ชาวต่างชาติด้านการเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ต่อการรับรู้และปรับตัวต่อสถานการณ์ภัย
พิบัติที่อาจเกิดขึ้น อนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า จ านวนโรงงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีใน
ปัจจุบัน (ปี พ.ศ.  2559) มีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับสภาพการณ์ก่อนเกิดเหตุน้ าท่วมใหญ่ใน
ปี พ.ศ. 25543 โดยพบว่ามีโรงงานที่ย้ายหรือปิดกิจการในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีทันที 3 
แห่ง4 

 แม้ว่าสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือการบริหารและจัดการน้ า 
รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ พ้ืนที่สวน
อุตสาหกรรมบางกะดีและบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายจากน้ าท่วมใหญ่ปี พ.ศ. 2554 
เต็มพ้ืนที่ โดยระดับน้ าท่วมสูงสุดอยูที่ 4.3 เมตร และมีระยะเวลาน้ าท่วมสูงบริเวณสวน
อุตสาหกรรมบางกะดีมากกว่า 1 เดือน 

 โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีความพร้อม และมีระบบคมนาคมขนส่งที่หลากหลายใน
การน าเข้าและขนส่ง วัตถุดิบและสินค้าไปสู่ตลาดภายนอกย่านอุตสาหกรรม  

 ความเข้มแข็งของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลต าบลบางกะดี 
ประกอบกับบริเวณพ้ืนที่โดยรอบมีขนาดไม่ใหญ่มาก สามารถคาดหวังผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ได ้
 

1.1.3.2 หน่วยงานประสานการด าเนนิโครงการ  
 

จังหวัดปทุมธานีจัดทีมประสานงานหลัก (Focal Point) เพ่ือประสานการด าเนินโครงการ โดยมอบหมาย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ก ากับงานด้านยุทธศาสตร์เป็นหัวหน้าทีม มีหัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นเลขานุการเพ่ือ
ประสานการด าเนินโครงการ กับหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการย่านอุตสาหกรรมที่เป็นพ้ืนที่
น าร่อง และหน่วยงานรับผิดชอบด้านสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร ทั้งนี้ JICA จะให้การ
สนับสนุนในด้านของผู้เชี่ยวชาญและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ Area BCM ซึ่งได้มอบให้ ADPC เป็นผู้
ประสานงานในการด าเนินกิจกรรมเพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการ  

ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ADPC ผู้แทนจาก JICA และ 
สศช. ณ ห้องประชุมของส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.) จังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือมาด าเนินโครงการน าร่อง Area BCM รวมทั้งการนัดหมายเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

                                                           
3 ก่อนเกิดสถานการณ์น้ าทว่มใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 สวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 44 โรงงาน 
4 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (2555)  บทวิเคราะห์ เร่ือง การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมหลังมหาอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 
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เพ่ือรายงานความก้าวหน้าถึงความชัดเจนในการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง การมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ  ที่ประชุมเห็น
ควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น5 ดังนี้ 

 ระดับประเทศ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Area BCM (ต่อมา สศช. ได้
ออกค าสั่งที่ 247/2558) เพ่ืออ านวยการ ก ากับ และติดตามโครงการ Area BCM และเพ่ือน า
ผลที่ได้จากโครงการน าร่องมาศึกษาเผยแพร่ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องทราบ และพัฒนาแผน 
National BCP เพ่ือสนับสนุนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ และใน
ระดับประเทศ โดยเลขาธิการ สศช. เป็นประธานคณะกรรมการฯ 

 ระดับจังหวัด ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการ Area BCM ระดับจังหวัด 
(ต่อมา จังหวัดปทุมธานี ได้ออกค าสั่งที่ 143/2559) เพ่ือ อ านวยการและประสานงานให้
คณะท างานโครงการ Area BCM ด าเนินโครงการด้วยความราบรื่น และเสนอแนะข้อมูลที่
ส าคัญต่อการจัดท า Area BCP ในพ้ืนที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน
คณะกรรมการอ านวยการฯ 

 ระดับท้องถิ่น ให้มีการจัดตั้งคณะท างานจัดท าโครงการ Area BCM (ต่อมา จังหวัดปทุมธานี
ได้ออกค าสั่งที่ 143/2559) เพ่ือจัดท า Area BCP โดยเริ่มจากการท าความเข้าใจกับพ้ืนที่
บริเวณสวนอุตสาหกรรม เสนอแนะความคิดเห็น และวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท า
แผน เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการที่ช่วยให้พ้ืนที่สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
และฟ้ืนฟูการด าเนินการได้รวดเร็ว หากเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ฝึกซ้อม ทบทวน และตรวจสอบ Area BCP โดยนายกเทศมนตรีต าบลบางกะดี เป็นประธาน
คณะท างานฯ 

 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง เจ้าหน้าที่ JICA ADPC สศช. จังหวัด
ปทุมธานี เทศบาลต าบลบางกะดี และผู้แทนสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยที่ประชุมได้รับทราบความเป็นมาของ
โครงการศึกษา และความจ าเป็นที่จังหวัดปทุมธานีต้องจัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการระดับจังหวัดและ
คณะท างานระดับพ้ืนที่ ในการด าเนินการโครงการ Area BCM และเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ผู้น าจาก 
สศช. จังหวัดปทุมธานี เทศบาลต าบลบางกะดี สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และ ADPC ได้ประชุมอย่างเป็นทางการ 
ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการน าร่อง Area BCM ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเปิดตัวโครงการและการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับ
จัดท า โครงการ Area BCP ซึ่งโครงการนี้มีระยะการด าเนินงานเป็นเวลา 11 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 

                                                           
5 รายละเอยีดค าสั่ง ตามภาคผนวก ก. 
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ถึงเดือนกันยายน 25596 อนึ่ง ADPC ได้ด าเนินการแปล คู่มือการวางแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับ
พ้ืนที่ เป็นภาษาไทยเพ่ือให้คณะท างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ ซึ่งคู่มือนี้
ได้มาจากการศึกษาโครงการน าร่อง Area BCM ในสามประเทศที่ผ่านมา โดยมี สศช. เป็นผู้ปรึกษาอย่างใกล้ชิดใน
การจัดท าคู่มือฉบับภาษาไทย ดังกล่าว 
 
1.2 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
 เป้าหมายของโครงการ Area BCM มีหลักการที่สอดรับกับกรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยเริ่มต้นจากการให้ท้องถิ่นสามารถป้องกัน
และบรรเทาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งปรับตัวและฟ้ืนฟูการด าเนินงานในพ้ืนที่หลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน และ
ภาคชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างให้ภาคเอกชนเพ่ิมบทบาทการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการปรับตัวเมื่อประสบเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ เพ่ือฟ้ืนคืนกลับสู่สภาวะการด าเนินงานปกติได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว 

โครงการน าร่อง Area BCM มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(1) เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมความเข้าใจในแนวคิดระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับ

พ้ืนที่ (Area Business Continuity Management: Area BCM) และแผนการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่  (Area Business Continuity Plan: Area BCP) ให้แก่ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการร่วมกัน 

(2) เพ่ือสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในพ้ืนที่ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการร่วมกัน
ในการด าเนินงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแผนการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจในระดับพ้ืนที่ 

(3) เพ่ือขยายผลการศึกษาจากโครงการน าร่องแก่ สศช. ในการพัฒนาแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ระดับประเทศ และระดับพื้นท่ีแก่ย่านอุตสาหกรรมอื่นในประเทศ 

 
 
1.3 นิยามค าศัพท์ และข้ันตอนการด าเนินการโครงการ 
 

                                                           
6 โครงการนี้ได้ขยายระยะเวลาการด าเนินการจาก ต.ค. 2558 – ก.ค. 2559 เป็น ต.ค. 2558 – ธ.ค. 2559 
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เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการ แนวความคิด และการด าเนินโครงการน าร่องการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจในระดับพ้ืนที่ (Area BCM) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นิยามค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินโครงการสามารถอธิบายได้ ดังนี้  

 
1.3.1 BCM/BCP และ Area BCM/ Area BCP 

 
 ความแตกต่างระหว่าง การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: 
BCM) และแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) สามารถอธิบายได้ตามค านิยาม
จาก ISO 22301: 2012 มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจดังนี้ 

การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุกิจ Business Continuity Management (BCM) คือ กระบวนการ
บริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งเป็นกระบวนการเพ่ือบ่งชี้ภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบต่อการด าเนินกิจการ 
หากภัยคุกคามเหล่านี้เกิดขึ้นจริง และยังเป็นกรอบการท างานเพ่ือท าให้องค์กรมีศักยภาพในการรู้รับ ปรับตัว และ
ฟ้ืนคืนกลับจากภัย และมีความสามารถรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ปกป้องชื่อเสียง และเป็นมาตรการในการเพ่ิมมูลค่าตราสินค้า 

แผนการด าเนินธุกิจอย่างต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) คือ กระบวนการที่มีการบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับองค์กรในการรับมือ ฟ้ืนตัว ด าเนินกิจการต่อ และฟ้ืนคืนสภาพสู่ระดับ
การด าเนินการที่ก าหนดไว้ หลังการหยุดชะงัก โดยทั่วไปมักรวมถึงทรัพยากร บริการ และกิจกรรมที่จ าเป็นต่อ
ความต่อเนื่องของด าเนินกิจกรรมหลักทางธุรกิจ 
 นอกจากนั้น คู่มือการวางแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่ ได้นิยาม Area BCM และ 
Area BCP ดังนี้ 

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ Area Business Continuity Management (Area BCM)7 
คือ วงจรที่ประกอบด้วย การเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบ การวางกลยุทธ์ร่วมกันในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง การจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่ การด าเนินการตามมาตรการที่วางแผนไว้ และ
การตรวจสอบเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ โดยการจัดท าวงจร
เกิดขึ้นจากการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วยบริษัทเอกชน ผู้บริหารจัดการเขตอุตสาหกรรม 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น และผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมไปถึงชุมชน เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพในการรู้รับ ปรับตัว 
และฟ้ืนคืนกลับจากภัยพิบัติของเศรษฐกิจท้องถิ่น 

                                                           
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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แผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่ Area Business Continuity Plan (Area BCP)8 คือ ชุด
เอกสารที่ระบุกรอบการท างานและทิศทางมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพ้ืนที่ และการประสานงานและความร่วมมือระหว่างองค์กรเหล่านี้ ในการสนับสนุนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ของทั้งพ้ืนทีย่่านอุตสาหกรรม 

 
1.3.2 วงจร Area BCM 

 
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ (Area Business Continuity Management: Area 

BCM) เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือมุ่งยกระดับ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือการฟ้ืนฟูกิจการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติอันร้ายแรงซึ่งส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ทั้งบริเวณ อาทิเช่น แผ่นดินไหวครั้งใหญ่และคลื่นสึนามิบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น 
และน้ าท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทย องค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่สามารถรับมือภัยเหล่านี้เพียงองค์กรเดียวได้ และต่าง
ประสบปัญหาหลักจากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งหยุดชะงัก รวมไปถึงการขาดแคลนสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐาน เช่น พลังงาน ประปา และข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ทั้งภาครั ฐและภาคเอกชน 
จึงควรมีส่วนร่วมในวงจร Area BCM ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลความเปราะบางของพ้ืนที่ต่อภัยพิบัติ การร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ และการร่วมกันวางกลยุทธ์และก าหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติที่
อาจจะเกิดขึ้น และฟ้ืนฟูให้ธุรกิจในพ้ืนที่สามารถกลับมาด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติแบบบูรณาการ วงจร Area BCM ประกอบไปด้วย (1) การเข้าใจพ้ืนที่ (2) การวางกลยุทธ์ Area BCM (3) 
การจัดท า Area BCP (4) การด าเนินการและทบทวน 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: วงจรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นท่ี (Area BCM) 

 
ที่มา: องค์กรความร่วมมอืระหวา่งประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency, JICA) 

 

 
1.3.2.1 การท าความเข้าใจลักษณะพื้นที่ 

 
 ขั้นตอนแรกของวงจร Area BCM คือการศึกษาและท าความเข้าใจพ้ืนที่ ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการศึกษาพ้ืนที่
เป้าหมายประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจการหรือธุรกิจที่จะต้องปกป้อง โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 
ขนส่งที่ส าคัญและสาธารณูปโภคเพ่ือการยังชีพส าหรับกิจการต่างๆ ในพ้ืนที่ ปัญหาและความเปราะบางในพ้ืนที่ 
และความเสี่ยงจากภัยพิบัติรวมทั้งการประเมินความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึนในพ้ืนที่ 
 พ้ืนที่เป้าหมายส าหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ อาจเป็นบริเวณเขตอุตสาหกรรมที่จ าเป็นต้องมี
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นบริเวณซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคเพ่ือการยังชีพอันจ าเป็นต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ 
ซึ่งขอบเขตพ้ืนที่ในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะของภัยและผลกระทบที่
ได้รับ ยกตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหวอาจมีขอบเขตพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบบริเวณกว้างกว่าน้ าท่วม แม้จะเกิดขึ้นใน
บริเวณเขตอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 
1.3.2.2 การวางกลยุทธ์ Area BCM 

 
หลังจากการท าความเข้าใจลักษณะพ้ืนที่ ขั้นตอนถัดไปของวงจร Area BCM ได้แก่ การวางกลยุทธ์ Area 

BCM เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหรือธุรกิจในพ้ืนที่ภายใน
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ระยะเวลาอันสั้น ซึ่งก่อนที่จะด าเนินการวางกลยุทธ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่จะต้องร่วมกันด าเนินการท า
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 การสร้างสถานการณ์จ าลองภัยพิบัติ 
 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจทั้งในระดับเฉพาะองค์กรและระดับพ้ืนที่  (Individual/ 

Area Business Impact Analysis) 
 ระบุปัญหาคอขวดของพ้ืนที่ หรือปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ความเสียหายของพ้ืนที่รุนแรงยิ่งขึ้น 

หรือท าให้การฟ้ืนฟูชุมชนและกิจการต่าง ๆ ล่าช้า 
 ก าหนดวัตถุประสงค์ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ 

วางแผนการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง คือการก าหนดกลยุทธ์ พร้อมเลือกมาตรการที่
เหมาะสมเพ่ือวางแผนการด าเนินการปรับปรุงเพ่ือแก้ไขปัญหาคอขวด รวมทั้งเพ่ือเป็นการ
เตรียมการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ และรับมือต่อการฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้การ
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง 
 

1.3.2.3 การจัดท าแผน Area BCP 
 

 ข้อมูลในการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่ (Area BCP) ได้มาจากผลการศึกษา
และวิเคราะห์การท าความเข้าใจลักษณะพ้ืนที่ และการวางกลยุทธ์ Area BCM ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์การจัดท า
โครงการน าร่อง Area BCM ในพ้ืนที่ย่านอุตสาหกรรมในประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม แล้วนั้น 
โดยทั่วไป ขั้นตอนการจัดท าแผน Area BCP จะมีลักษณะใกล้เคียงกันในแต่ละพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม แผนอาจมีความ
แตกต่างกันไปตามสภาพการณ์และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ประเทศ หรือภูมิภาค ซึ่งสามารถอธิบายถึงขั้นตอนการ
จัดท า Area BCP ได้ดังนี้ 

 การก าหนดเค้าโครงและก าหนดการของแผนการ โดยมีผู้น าโครงการการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ (Area BCM) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีสมาชิกคณะท างาน
เข้าร่วมและวางแผน 

 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ืออภิปรายแผนการและรวบรวมข้อมูลที่ใช้จัดท าแผน 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสมาชิกคณะท างานโครงการ Area BCM จะจัดท าร่างแผน 
 หลังจากการทบทวนแผนแล้ว ผู้น าโครงการฯ อนุมัติแผนการอย่างเป็นทางการ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ รวมไปถึงสมาชิกทั้งหมดของคณะท างานโครงการฯ ร่วมกันด าเนิน

กิจกรรม Area BCM ตามแผนการ 



 19  
 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ร่วมกันพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่และน าไปใช้งานได้จริง  

 เนื้อหาของ Area BCP ควรจะต้องครอบคลุมหัวข้อ ดังต่อไปนี้  
(1) เป้าหมายและขอบเขต: จะต้องระบุเป้าหมายและขอบเขตของ Area BCM อย่างชัดเจน 
(2) เจ้าของและผู้จัดการเอกสาร: ระบุองค์กร ชื่อเจ้าของเอกสาร และผู้จัดการเอกสาร Area 

BCP สมาชิกของคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานพร้อมแนบรายชื่อสมาชิก 
(3) บทบาทและความรับผิดชอบ: ระบุบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรผู้มีส่วนได้

เสีย และที่มีส่วนร่วมในโครงการ Area BCM โดยแบ่งออกเป็นองค์กรผู้น า องค์กรสมาชิก 
และองค์กรสนับสนุน 

(4) รายละเอียดของพ้ืนที่: บรรยายลักษณะโดยรวมของพ้ืนที่โดยครอบคลุมหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจท้องถิ่น 
- ลักษณะเฉพาะของเขตอุตสาหกรรม 
- เขตการปกครองท้องถิ่นท่ีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 
- โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต้องพ่ึงพา 
- สาธารณูปโภคเพ่ือการยังชีพที่อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต้องพ่ึงพา 
- ประสบการณ์ครั้งก่อนๆ จากภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ 

(5) รายละเอียดกลยุทธ์ Area BCM: ลงรายละเอียดกลยุทธ์ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 
- ผลการประเมินภัยและความเสี่ยง 
- ผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและปัญหาคอขวดในการด าเนินธุกิจอย่าง

ต่อเนื่องในพ้ืนที่ 
- วัตถุประสงค์ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ 
- มาตรการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของพ้ืนที่ 

(6) ประเด็นที่ต้องปรับปรุง: ระบุบทเรียนที่ได้รับและประเด็นในการปรับปรุง Area BCM ซึ่งจะ
น าไปพิจารณาในวงจร Area BCM รอบถัดไป 
 

1.3.2.4 การด าเนินการและการทบทวนแผน 
 

 Area BCP เป็นเอกสารชุดที่ระบุกรอบการท างานและทิศทางมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่สัมฤทธิ์ผล องค์กรผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยเฉพาะคณะท างานโครงการต้องรับผิดชอบต่อแผน โดยการด าเนินตามบทบาทและมาตรการที่ได้ระบุไว้ 
นอกจากนั้นองค์กรในพ้ืนที่แต่ละองค์กรควรจัดท าข้อสรุปการด าเนินงานเพ่ือรายงานความส าเร็จ ประสบการณ์ 
และบทเรียนที่ได้รับเพ่ือพัฒนา Area BCM ในพ้ืนที่ ซึ่งจะน าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพในการรู้รับ ปรับตัว และ
ฟ้ืนคืนกลับของกิจการต่างๆ ในพ้ืนที่โดยรวม 
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1.3.2.5 การพัฒนาและปรับปรุง Area BCM 
  
 เพ่ือให้มีการจัดท า Area BCM และ Area BCP อย่างเต็มรูปแบบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในพ้ืนที่ 
จ าเป็นต้องมีฝึกซ้อมและทดสอบ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาและปรับปรุงสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ระดับดังนี ้

 การปรับปรุง Area BCP โดยการฝึกซ้อมและทดสอบ เพ่ือสร้างความตระหนักแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพื้นท่ี โดยเฉพาะคณะท างานโครงการ Area BCM 

 การปรับปรุง Area BCM โดยการปฏิบัติตามวงจร Area BCM ซ้ า ๆ เพ่ือรับมือกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปของพ้ืนที่ เช่น 

- การเปลี่ยนแปลงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมายของ Area BCM 
- ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติใหม่  
- บทเรียนใหม่ที่ได้รับจากการฝึกซ้อมและทบทวน 
- บทเรียนใหม่จากภัยธรรมชาติในพ้ืนที่และในบริเวณอ่ืน และ 
- อ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินโครงการน าร่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ 

บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 
 

1.4.1 ระดับพื้นที่ 
 

(1) การส่งเสริมกลยุทธ์ความร่วมมือขององค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เข้าด้วยกัน เพ่ือน าไปสู่การ
ฟ้ืนคืนสภาพและฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยการร่วมมือ
ระหว่างองค์กรในพื้นที่จะมุ่งเน้นถึงสิ่งส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 การบรรเทาความเสียหายและการเร่งกู้คืนทรัพยากรส าคัญในการด าเนินธุรกิจ เช่น 
พลังงาน ประปา และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งในกรณีเกิดภัยพิบัติ เพ่ือด าเนิน
ธุรกิจต่อไป 

 การปกป้องชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนที่ให้เร็วที่สุด และจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติอย่างเหมาะสม 
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 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพ้ืนที่และการตัดสินใจร่วมกันโดยค านึงถึงข้อมูล
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในพ้ืนที่เป็นหลัก 

(2) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้จัดท า Area BCM และการเสริมสร้างความเชื่อใจระหว่างกัน
โดยเพิ่มความรับผิดชอบขององค์กรในการด าเนินการตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ในระดับพ้ืนที่ และการสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐเข้ามาร่วมลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานมากยิ่งขึ้น 

(3) การเพ่ิมศักยภาพในการรู้รับ ปรับตัว และฟ้ืนคืนกลับของเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ซึ่งการด าเนินการ
โครงการ Area BCM ถือเป็นโอกาสในการรวมเอาความพยายามของภาคเอกชนแต่ละราย เข้ากับ
หน่วยงานของภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติการแม้ในช่วงเวลาปกติ และเพ่ือลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากภัยต่าง ๆ ซึ่งน าไปสู่การป้องกันภัยพิบัติท่ีดีและมีการเติบโตที่ยั่งยืน 

(4) การยกระดับการบริหารจัดการความต่อเนื่องขององค์กรหนึ่ง ( Individual BCM) สู่การบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพ้ืนที่ ขณะเดียวกัน เนื่องจากมีข้อมูลและศักยภาพในการ
วิเคราะห์พ้ืนที่มากขึ้น องค์กรที่อยู่ในพ้ืนที่โดยเฉพาะองค์กรที่มีขนาดเล็ก เช่น SMEs สามารถน า
ข้อมูลจากโครงการไปใช้ในการจัดท าและพัฒนาแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์กร 
(Individual BCP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  

(5) การเพ่ิมโอกาสในการลงทุนแก่พ้ืนที่ ถึงแม้ว่าอาจจะเร็วเกินไปในการประเมินผลประโยชน์ทั้งหมด
ของพ้ืนที่ที่มี Area BCM แต่การเริ่มด าเนินโครงการจะท าให้ เรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุน
ต่างชาติมากขึ้น จากการเพ่ิมศักยภาพในการรู้รับ ปรับตัวและฟ้ืนคืนกลับของพ้ืนที่ที่ส่งผลดีต่อ
สภาพแวดล้อมในการลงทุน และอาจส่งผลไปสู่การเพ่ิมอัตราการจ้างงานและท าให้เศรษฐกิจ
ท้องถิ่นขยายตัว  
 

1.4.2 ระดับประเทศ 
 

เนื่องจากโครงการน าร่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ สศช. น าไปขยายผลเพ่ือพัฒนาเป็นแผน BCP ในระดับประเทศ และน าผลที่ได้ไปเป็น
แบบอย่างการจัดท า Area BCM ในเขตอุตสาหกรรมอ่ืนต่อไป ดังนั้น ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการน าร่อง Area 
BCM คือ 

(1) กรอบการวางแผนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ อุตสาหกรรม ใน
บริบทของประเทศไทย 
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(2) แนวปฏิบัติหรือแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้งเครือข่ายในระดับพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวของชุมชนเพ่ือรับมือกับภัย
พิบัติ 

(3) ผลศึกษาที่ชัดเจนเรื่องกระบวนการการเชื่อมโยงหน่วยงานก ากับดูแลเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนและประชาชน และการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  
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บทที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์พื้นที่น าร่อง บริเวณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
 

2.1 ลักษณะพื้นที่ 
 

 พ้ืนที่สวนอุตสาหกรรม บางกะดี ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ได้รับเลือกให้เป็นพ้ืนที่ด าเนินโครงการน าร่อง
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ หรือ Area BCM เพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะพ้ืนที่น าร่องอย่างดี ควร
รับรู้ถึงลักษณะที่ตั้ง และความส าคัญของจังหวัดปทุมธานี รวมไปถึง ลักษณะและความส าคัญของพ้ืนที่บริเวณสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ด้วย 
 

รูปภาพ 2.1: แผนที่แสดงที่ตั้งจังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24  
 

2.1.1 ที่ตั้งของพื้นที่น าร่อง 
 

 จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ในภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย มีพ้ืนที่ประมาณ 1525.856 ตารางกิโลเมตร  
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ.บางไทร อ.บางปะอิน และอ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    อ.หนองแค และ อ.วิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
    อ.บางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม  
    อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน และเขตดอนเมือง  
    จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
    อ.ปากเกร็ด และอ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

รูปภาพ 2.2: แผนที่แสดงขอบเขตจังหวัดปทุมธานี 

 
ที่มา: ที่ท าการปกครองจังหวัดปทุมธาน ีสิงหาคม 2558, ใน บรรยายสรุปจังหวดัปทุมธานี  
(ฉบับแก้ไข เมษายน 2559) 
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2.1.2 ความส าคัญของจังหวัดปทุมธานี 
 

 ในปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อ าเภอ 60 ต าบล 466 หมู่บ้าน การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง 
เทศบาลต าบล 17 แห่ง และองค์การบริการส่วนต าบล 37 แห่ง 7 อ าเภอในจังหวัดปทุมธานี ประกอบไปด้วย 
อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอล าลูกกา อ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอสามโคก และ
อ าเภอหนองเสือ (ตามรูปภาพ 2.2) 
 จังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมือง
ปทุมธานี และอ าเภอสามโคก ซึ่งท าให้พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ าเจ้าพระยา พ้ืนที่
ตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา ประกอบไปด้วย พ้ืนที่ อ.ลาดหลุมแก้ว กับพ้ืนที่บางส่วน
ของ อ.เมือง และ อ.สามโคก  ส่วนพื้นที่ตะวันออกของจังหวัดหรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ประกอบไปด้วย 
พ้ืนที่ อ.ธัญบุรี อ.คลองหลวง อ.หนองเสือ และอ.ล าลูกกา กับพ้ืนที่บางส่วนของ อ.เมือง และ อ.สามโคก ในฤดูฝน 
ระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50  เซนติเมตร ซึ่งท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมในบริเวณพ้ืนที่
ราบริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา อย่างไรก็ดีพ้ืนที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาประกอบด้วยคลองชลประทานเป็นจ านวนหนึ่ง จึง
สามารถควบคุมจ านวนปริมาณน้ าในแม่น้ าได้บางส่วน 
 

2.1.2.1 จ านวนและสัดส่วนของประชากร 
 

 จ านวนประชากรในจังหวัดปทุมธานีตามทะเบียนราษฎร์ และแรงงานต่างด้าว มีจ านวนทั้งสิ้น 1,274,387 
คน โดยมีจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของจังหวัดปทุมธานี ทั้งสิ้น 1,085,652 คน และมีจ านวนแรงงาน
ต่างด้าวทั้งสิ้น 188,735 คน  คิดเป็น 14.8% ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 ประชากรตามทะเบียนราษฎร์จังหวัดปทุมธานีสามารถแบ่งเป็นชาย 515,910 คน และหญิง 569,742 คน 
และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 539,076 คน โดยจ านวนประชากรและครัวเรือนในแต่ละอ าเภอตามทะเบียนราษฎร์
ของจังหวัดปทุมธานี มีดังนี้  
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ตาราง 2.1: จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของจังหวัดปทุมธานี 
อ าเภอ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จ านวนครัวเรือน 

เมืองปทุมธาน ี 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 
ลาดหลุมแก้ว 30,844 32,528 63,372 30,374 
ล าลูกกา 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 

ทีม่า: ที่ท าการปกครองจังหวัดปทุมธาน ีสิงหาคม 2558, ใน บรรยายสรุปจังหวดัปทุมธานี (ฉบับแก้ไข เมษายน 2559) 

 
 ตามข้อมูลจาก ส านักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี (เมษายน – มิถุนายน 2558) พบว่า จังหวัดปทุมธานี
มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับพิสูจน์สัญชาติ 105,081 คน มติ ครม. 3 สัญชาติ 58,228 คน และน าเข้าชั่วคราว 18,481 
คน  
 นอกจากนั้น จังหวัดปทุมธานีมีการประเมินประชากรแฝงไว้ จ านวนรวมทั้งสิ้น 470,996 คน แบ่งเป็นชาย 
227,456 และหญิง 243,530 คน โดยเข้ามาท างานเป็นแรงงานตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม 
สถานที่ก่อสร้าง และตลาดสด เป็นต้น9 
 

2.1.2.2 GPP ของจังหวัด และสัดส่วนต่อ GDP ของประเทศ (นอกภาคเกษตร และในภาคเกษตร) 
 

จากข้อมูลเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) (ตาราง 2.2)10 

ปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่ารวม 321,886 ล้านบาท โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ในภาคเกษตรกรรม 7,059 ล้าน
บาท และภาคนอกเกษตร 314,826 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.2 และ 97.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ปทุมธานี ตามล าดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในปี พ.ศ. 2557 เพ่ิมข้ึนคิด
เป็นร้อยละ 3.9 โดยเป็นสินค้าภาคนอกเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.6 อย่างไรก็ตามการประมาณการมูลค่าผลิตภัณฑ์
ในภาคเกษตรกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ 19 นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากร (GPP Per Capita) 
ของปี พ.ศ. 2557 คิดเป็น 226,173 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นร้อยละ 2.2 
 เมื่อแยกสาขาการผลิตของผลิตภัณฑ์ภาคนอกเกษตรพบว่า สาขาอุตสาหกรรม (Manufacturing) มีมูลค่า
มวลรวมมากท่ีสุด คิดเป็น 188,011 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นร้อยละ 2.5 ซ่ึง
ด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานี นับได้ว่ามีศักยภาพค่อนข้างสูง เนื่องจากการขยายตัวโรงงานอุตสาหกรรม

                                                           
9 ข้อมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธาน ีพ.ศ. 2557 – 2560) 
10 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี, ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จังหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2548 - 
2557p จาก http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries15.html 
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ในจังหวัดใกล้เคียงและอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทไฟฟ้า และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งอุตสาหกรรมนี้ได้มีการขยายตัวตามความต้องการสินค้าของตลาดโลกและตลาดในประเทศ 
ส าหรับจังหวัดปทุมธานีนั้นมีภาคเอกชนลงทุนด าเนินกิจการลักษณะนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท นวนคร 
จ ากัด ตั้งอยู่ในอ าเภอคลองหลวง และบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากัด ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองปทุมธานี โดย
ในจังหวัดปทุมธานีมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 3,104 แห่ง และมีจ านวนคนงานทั้งสิ้น 286,066 คน11 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดปทุมธาน ีพ.ศ. 2557 
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ตาราง 2.2: ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2548 - 2557p 

 
แหล่งที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2548 - 2557p จาก 

http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries15.html
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2.1.2.3 การจัดสรรพื้นที่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีเป็นพ้ืนที่สีเขียว (เกษตรกรรม) บริเวณฝั่งตะวันตก หรือด้านขวาของ
แม่น้ าเจ้าพระยา และพ้ืนที่สีเหลือง (ที่อยู่อาศัย) บริเวณกลางจังหวัดค่อนลงไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ซึ่งอยู่
ติดกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่สีม่วง (เขตอุตสาหกรรม) ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอ าเภอเมือง ต าบลบางกะดี ซึ่ง
เป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี  

 
อนึ่งเขตพ้ืนที่แบ่งตามลักษณะสี สามารถอธิบายโดยสังเขป ดังนี้ 

- เขตพ้ืนที่สีเหลือง คือ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เน้นให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย หรือสถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์ 

- เขตพ้ืนที่สีส้ม คือ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เน้นให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย หรือสถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์ พ้ืนที่นี้จะมีผู้อยู่อาศัย
มากกว่าพื้นท่ีสีเหลือง 

- เขตพ้ืนที่สีแดง คือ ที่ดินประเภทใช้ประโยชน์ที่ดินเน้นเพ่ือพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย 
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  

- เขตพ้ืนที่สีม่วง คือ ที่ดินประเภทเน้นอุตสาหกรรมและคลังสินค้า การสาธารณูปโภค  
- เขตพ้ืนที่สีเขียว คือ ที่ดินประเภทชนบทและเน้นเกษตรกรรม สถาบันราชการ การ

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
- เขตพ้ืนที่สีน้ าเงิน คือ ที่ดินประเภทหน่วยงานราชการ และสาธารณูปโภค 
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รูปภาพ 2.3: แผนที่ผังเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 
ที่มา: ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี 

 
 

 การคมนาคมขนส่ง 
จากแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ฉบับที่ 2557-2560 (ฉบับทบทวน) การคมนาคมขนส่งทางบกเป็นสิ่ง

ส าคัญต่อจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีมีท่าเทียบเรือจ านวน 1 แห่ง (ท่าเรือหัวถนนติวานนท์ ต าบล
บ้านกลาง อ าเภอเมืองปทุมธานี) และไม่มีการคมนาคมขนส่งทางอากาศ โดยจังหวัดปทุมธานีมีเส้นทางคมนาคมที่
ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(1) ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นทางหลวงเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านอ าเภอล าลูกกา ธัญบุรี และคลองหลวง 

(2) ทางหลวงหมายเลข 346 (ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว)  เชื่อมโยงจังหวัดปทุมธานี กับจังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านอ าเภอเมืองปทุมธานี และอ าเภอลาดหลุมแก้ว 

(3) ทางหลวงหมายเลข 347 (บางพูน – ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) เป็นทางหลวงสายหลัก ด้านทิศเหนือ
เชื่อมโยงกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคเหนือ ผ่านอ าเภอเมืองปทุมธานี และอ าเภอสามโคก 
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(4) ทางหลวงหมายเลข 345 เป็นโครงข่ายทางหลวงสายหลักด้านทิศใต้ที่ส าคัญของทางหลวงวงแหวน
รอบนอก ท าให้สามารถติดต่อกับภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคเหนือ 

(5) ทางหลวงหมายเลข 306 เป็นทางหลวงสายหลักในแนวเหนือ-ใต้  เชื่อมโยงกับจังหวัดนนทบุรี ผ่าน
ย่านอุตสาหกรรมและการค้าที่ส าคัญของจังหวัด มีปริมาณการจราจรสูง และประสบปัญหาการจราจร
มาก 

(6) ทางหลวงหมายเลข 307 เป็นทางหลวงสายหลักในเขตผังเมืองรวมแนวเหนือ-ใต้ เชื่อมโยงโครงข่าย
รอบนอกท่ีส าคัญ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 345, 346, และ 306 ผ่านย่านอุตสาหกรรม การค้า และ
สถานที่ราชการของจังหวัด มีปริมาณการจราจรสูง และประสบปัญหาการจราจรมาก 

(7) ทางพิเศษอุดรรัถยา12 (ทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด) อ านวยความสะดวกส าหรับการเดินทาง
ไปจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และการเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครโดย
เชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ทางพิเศษอุดรรัถยามีด่านบางพูน และด่านเชียง
รากเชื่อมต่อกับจังหวัดปทุมธานี 

(8) ทางยกระดับอุตราภิมุข13 เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ บริษัททางยกระดับดอนเมือง จ ากัด (มหาชน) 
จากดินแดงถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และอยู่ในการบริหารจัดการโดยกรมทางหลวงจากอนุสรณ์
สถานแห่งชาติถึงรังสิต ทางยกระดับอุตราภิมุขมีจุดเริ่มตน้ใกล้ทางแยกดินแดง และรับรถจากทางด่วน
เฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่ 1 เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการเส้นทางยกระดับบนถนนวิภาวดี
ได้สะดวกยิ่งขึ้น ทางยกระดับอุตราภิมุขมีด่านอนุสรณ์สถาน ด่านรังสิต และด่านทางลงปทุมธานี-
นครนายก เชื่อมต่อกับจังหวัดปทุมธานี 

เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วท าให้พ้ืนที่ปริมณฑลโดยรอบกรุงเทพมหานคร เผชิญกับ
ปัญหาสภาพการจราจร ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระดับที่รุนแรงขึ้น เพ่ือย่นระยะทาง
และเพ่ิมเส้นการเดินทางบริเวณจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บท
การพัฒนาและบูรณาการ โครงข่ายถนน สะพานข้ามแม่น้ าและการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยกรมทางหลวงได้รับผิดชอบโครงการสะพานปทุมธานี 3 ซึ่งเป็นทางหลวงแนวใหม่
เชื่อมรังสิต-ปทุมธานี-บรรจบวงแหวนตะวันตก โดยมีสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยายาว 600 เมตร พร้อมถนน
ต่อเชื่อม 10.5 กิโลเมตร ซึ่งจะเชื่อมถนนวงแหวนรอบนอกตะวันตกกับถนนรังสิต-ปทุมธานี บริเวณแยก
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส และโครงการสะพานสามโคก เริ่มต้นจากทางหลวงสาย 347 (ปทุมธานี-ศูนย์
ศิลปาชีพบางไทร) ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ไปลงที่ ถ.ปทุมธานี-สามโคก-เสนา โดยมีแผนการด าเนินงานโครงการ
ภายในปี พ.ศ. 256414 

                                                           
12 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2558) คู่มือการใช้บริการทางพิเศษ 
13 www.tollway.co.th/th/services/routes 
14 http://www.pathum3-bridge.com/ 
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ขณะเดียวกันปัจจุบันการเดินทางสู่ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณการจราจร
หนาแน่นตลอดเส้นทาง เพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจรของโครงข่ายถนนและทางหลวงในปัจจุบัน รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคกลางตอนบนและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งเป็นการพัฒนาพ้ืนที่ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะ
ช่วยให้มีการเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจเข้าด้วยกัน การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงมีแผนโครงการทางพิเศษสาย
ฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี โดยจุดเริ่มต้นโครงการจะเชื่อมต่อจากทางพิเศษฉลองรัชที่บริเวณจุดตัดถนนวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) และมีจุดสิ้นสุดของโครงการ บริเวณทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ใกล้กับจุดบรรจบของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 กับถนนมิตรภาพ ใน
เขตอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โครงการดังกล่าวผ่านจังหวัดปทุมธานี ครอบคลุม 3 อ าเภอ 11 ต าบล ได้แก่ 
อ าเภอล าลูกกา (ต าบลล าลูกกา ต าบลบึงทองหลาง ต าบลล าไทร ต าบลพืชอุดม และต าบลบึงคอไห) อ าเภอธัญบุรี 
(ต าบลล าผักกูด ต าบลบึงสนั่น และต าบลบึงน้ ารักษ์) อ าเภอหนองเสือ (ต าบลบึงบา ต าบลหนองสามวัง และต าบล
ศาลาครุ) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม15 

นอกจากเส้นทางคมนาคมทางถนนแล้ว จั งหวัดปทุมธานีมี เส้นทางรถไฟสายเหนือและสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่าน โดยมีจุดจอดรถท่ีสถานีรถไฟรังสิต และสถานีเชียงราก และมีจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร
ระยะสั้นเพ่ือเดินทางไปกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้จากการส ารวจตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 2554 – 2558 (ฉบับปรับปรุง) พบว่า จังหวัดปทุมธานีมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วง
บางซื่อ-รังสิต และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสะพานใหม่ -คูคต และคูคต-ล าลูกกา ซึ่งจะท าให้เพ่ิมการ
เดินทางสาธารณะจากปริมณฑลเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดใน
จังหวัดส่วนหนึ่ง 

 การประปา16 
จังหวัดปทุมธานี มีส านักงานประปา 4 แห่ง ได้แก่ สาขาปทุมธานี สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) สาขาคลองหลวง 

และสาขาธัญบุรี นอกจากนั้นการประปาส่วนภูมิภาคได้จัดท าโครงการ เอกชนร่วมลงทุนปรับปรุงขยายการประปา
ปทุมธานี-รังสิต ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาคเอกชน (บริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด) และการประปาส่วน
ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ให้จังหวัดมีปริมาณน้ าประปาเพียงพอต่อการใช้งาน และรองรับการเจริญเติบโตของ
จังหวัด โดยน้ าประปาที่ผลิตขึ้นภายใต้โครงการจะจ าหน่ายแก่การประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อให้กับ

                                                           
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 ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2559) ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดปทุมธาน ี
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ประชาชนและอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่โครงการ โดยมีก าหนดระยะเวลา 25 ปี และสามารถขยายระยะเวลาได้ไม่
เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี โครงการฯ เริ่มด าเนินการผลิตน้ าสะอาดในปี พ.ศ. 2541  

 การไฟฟ้า 
จังหวัดปทุมธานี มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทั้งหมด 6 แห่ง มีการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 233.87 เมกกะ

วัตต์/ชั่วโมง โดยมีสถานีจ่ายไฟฟ้ากระจายอยู่ทั่วไป และประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
 ระบบโทรคมนาคม 
ระบบโทรคมนาคมสะดวก มีบริษัทเอกชนหลายรายให้บริการสัญญาณในพ้ืนที่ของจังหวัด อย่างไรก็ตาม

อาจมีการเชื่อมต่อสัญญาณไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด ซึ่งท าให้ประชาชนไม่สามารถใช้ระบบ Internet 
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที 

 ระบบการจัดการขยะของเสีย17 
ขยะของเสียในจังหวัดปทุมธานีสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท (1) กากของเสียจากอุตสาหกรรมโรงงาน 

และ (2) ขยะมูลฝอยชุมชน  
ในปี พ.ศ. 2557 จากรายงานขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน จังหวัด

ปทุมธานีมีปริมาณกากของเสีย รวม 865,719.94 ตัน จ าแนกเป็นกากของเสียอันตรายปริมาณ 201,026.72 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 23.22 และกากของเสียไม่อันตรายปริมาณ 664,693.22 ตัน คิดเป็นร้อยละ 76.78 โดยปริมาณและ
ประเภทของกากของเสียที่มีมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วัสดุที่ไม่เหมาะสมส าหรับการบริโภคหรือแปรรูปต่อไป 
เศษเหล็กจากการตะไบ การเจียร หรือการกลึง และกากตะกอนจากการท าน้ าให้ใส ตามล าดับ  ของเสียอันตราย
จากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาเรื่องการก าจัดเนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอในการรองรับของเสียอันตรายที่
เกิดข้ึนทั้งหมด 

ส าหรับขยะมูลฝอย ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลนครรังสิต สถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย อบต. สวาย อ าเภอธัญบุรี สถานที่ก าจัดขยะของภาคเอกชนที่ต าบลคลองหลวง สถานที่ก าจัดขยะ
ภายใตเ้ทศบาลเมืองปทุมธานี และสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองคูคต อย่างไรก็ตามสถานที่ก าจัดขยะ
ภายใต้เทศบาลเมืองปทุมธานีมีปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันมากกว่าขีดความสามารถในการก าจัดขยะโดยการฝังกลบ
ต่อวันท าให้ประชาชนร้องเรียนจนท าให้ศูนย์ก าจัดขยะไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ได้แก้ไขโดยน าขยะไปก าจัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในขณะเดียวกันได้มีการคัดค้านจากประชาชนใน
พ้ืนที่ ต่อต้านสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองคูคต ท าให้จังหวัดมีปัญหาเรื่องการก าจัดขยะมูลฝอย 
อย่างไรก็ตาม ขยะมูลฝอยที่ติดเชื้อตามสถานพยาบาลส่วนใหญ่จะมีการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดย
ใช้เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ ยกเว้นสถานพยาบาลขนาดเล็ก เช่น คลินิก มีข้อจ ากัดในการก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
จึงมีการทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อปะปนไปกับขยะมูลฝอยธรรมดา  

                                                           
17 ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2559) ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี 
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2.1.3 ความส าคัญของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
 JICA และ สศช. ได้เลือกบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เป็นพื้นที่โครงการน าร่อง Area BCM เนื่องจาก 
สวนอุตสาหกรรมบางกะดีเป็น 1 ใน 7 นิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมหาอุทกภัย
ปี 2554 นอกจากนั้นสวนอุตสาหกรรมบางกะดีอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็น 1 ใน 8 จังหวัด ที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกัน โดยจากสถิติความเสียหายทางภาคอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานีได้รับความ
เสียหายเป็นอันดับสองรองจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18 
 เมื่อพิจารณาตามลักษณะสภาพการใช้ที่ดินของจังหวัดปทุมธานี จะเห็นได้ว่า บริเวณสวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี รอบล้อมไปด้วยพ้ืนที่สีส้มและสีเหลือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเป็นบริเวณที่มีชุมชนที่อยู่อาศัยแออัด และธรรมดา
ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาจากประโยชน์การใช้ที่ดิน จะเห็นได้ชัดว่าพ้ืนที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
โดยรอบเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  
 

รูปภาพ 2.4: แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปทุมธานี 

 
ที่มา: ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1 ส านักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, ตุลาคม 2554  

                                                           
18 วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง (2012). เมื่ออตุสาหกรรมส าลักน้ า. Trend for Quality. Vol.18 (171). 
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นอกจากนั้นลักษณะพ้ืนที่ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ประกอบกับข้อมูลการลงทุน ประเภทโรงงาน 

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการเฝ้าระวังและการสั่งการฉุกเฉิน ตลอดจนมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เหตุฉุกเฉินในบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เป็นส่วนที่ท าให้บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เป็นพ้ืนที่ที่
น่าสนใจส าหรับโครงการน าร่องการจัดท า Area BCM โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

2.1.3.1 พื้นที่ตั้ง และการจัดสรรพื้นที่โครงการ 
 

 สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ตั้งอยู่แนวถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ด้วยทุนจดทะเบียน 66 ล้านบาท มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,222 ไร่ และอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล
ปานกลาง +1.10 เมตร สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ าเจ้าพระยาประมาณ 2 กิโลเมตร 
 สภาพแวดล้อมโดยรอบ มีอิทธิพลต่อสภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ห่างจากคลองเชียงราก  200 เมตร 
 ทิศตะวันออก  ห่างจากคลองส่งน้ าของการประปานครหลวง 10 เมตร 
 ทิศตะวันตก ห่างจากแม่น้ าเจ้าพระยา 2 กิโลเมตร 
 ทิศใต้  ห่างจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 400 เมตร 

รูปภาพ 2.5: แผนที่ตั้งของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา: สวนอุตสาหกรรมบางกะดี, 2558 
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 การจัดสรรพ้ืนที่ภายในโครงการ 1,222 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โซนโรงงานอุตสาหกรรมคิดเป็น
พ้ืนที่ 75% ของพ้ืนที่ภายในโครงการทั้งหมด ตามมาด้วยพ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภค 16% และที่อยู่อาศัยพาณิชย์ 
9% (รูปภาพ 2.6) 

รูปภาพ 2.6: การจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการ 

 

แหล่งที่มา:สวนอุตสาหกรรมบางกะด,ี 2559 

 
2.1.3.2 จ านวนโรงงาน และข้อมูลโรงงานที่ส าคัญ 

 
 ณ เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2559 สวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 38 โรงงาน โดยมีเงิน
ลงทุนในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีประมาณ 12,000 ล้านบาท สัดส่วนการผลิตและจ าหน่ายสินค้าส่งออกคิดเป็น 
60% ของการผลิต และจ าหน่ายในประเทศคิดเป็น 40% ของการผลิตจากสวนอุตสาหกรรมบางกะดี   
 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีอุตสาหกรรมส าคัญได้แก่ อุตสาหกรมไฟฟ้า-อิเล็กทอรนิคส์ คิดเป็น 16% ของ
การจัดสรรพ้ืนที่แบ่งตามกลุ่มโรงงานในพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาคือ กลุ่มผลิตอุปกรณ์ควบคุมความเย็น 13% 
คลังสินค้า-ขนส่ง 11% และกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มพลาสติก และกลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม อย่างละ 8%  
 อนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า จ านวนโรงงานสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับก่อนเกิด
เหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 44 โรงงาน 
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รูปภาพ 2.7: การจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการ แบ่งตามกลุ่มโรงงาน 

ที่มา:สวนอุตสาหกรรมบางกะด,ี 2559 

2.1.3.3 สัดส่วนผู้ประกอบการต่างชาติ 
 

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีโรงงานจากนักลงทุนสัญชาติญี่ปุ่น คิดเป็น 60% ของจ านวนโรงงานทั้งหมด 
โรงงานจากนักลงทุนสัญชาติไทย 30% และโรงงานจากนักลงทุนสัญชาติอ่ืน ๆ จ านวน 10% 

 
2.1.3.4 จ านวนแรงงาน 

 
 ปัจจุบัน มีการจ้างงานในสวนอุตสาหกรรมประมาณ 19,000 ราย โดยมีแรงงานต่างด้าวคิดเป็น 5% ของ
จ านวนแรงงานทั้งหมด 
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2.1.3.5 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 การคมนาคมขนส่ง 
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ใช้การคมนาคมขนส่งทางบกเป็นหลัก โดยมีถนนติวานนท์ เป็นถนนหลักที่ใช้ใน

การขนส่งสินค้าเข้า-ออก เชื่อมต่อถนนภายในของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยถนนหลักในสวนอุตสาหกรรมมี
ความกว้าง  32 เมตร R.O.W และถนนย่อยมีความกว้าง 24 เมตร R.O.W.  
 หากเกิดเหตุฉุกเฉิน โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีเส้นทางอพยพ ประกอบด้วย 2 ช่องทางได้แก่ 
ถนนด้านหน้าโครงการบรรจบถนนติวานนท์ และถนนด้านหลังโครงการบรรจบถนนเลียบคลองประปา 

 การประปาเพื่อการอุตสาหกรรม 
สวนอุตสาหกรรมบางกะดีใช้น้ าดิบจากการประปานครหลวง โดยสถานีระบบผลิตน้ าประปาในสวน

อุตสาหกรรมบางกะดี มีอัตราการผลิตน้ าได้ถึง 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และผลิตน้ าได้ตามมาตรฐาน
น้ าประปา 

 ระบบไฟฟ้า 

 

รูปภาพ 2.8: ระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
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ระบบการจ่ายไฟฟ้าภายในพ้ืนที่สวนอุตสาหกรรมบางดี ในส่วนความรับผิดชอบของ       การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมีสถานีไฟฟ้าบางกะดี ตั้งอยู่ในพื้นท่ีสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยสถานีไฟฟ้าบางกะดีรับไฟฟ้าผ่านสายส่ง
ระบบแรงดันไฟฟ้า 115 kV ระยะทาง 3.5 กม. จากสถานีไฟฟ้าบ้านใหม่ซึ่งเป็นจุดจ่ายไฟฟ้าหลัก มีสายส่งระบบ
แรงดันไฟฟ้า 115 kV ระยะทาง 20 กม.เชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าบางพูน และ สถานีไฟฟ้าปทุมธานี 3 เป็นจุดจ่าย
ไฟฟ้าส ารอง และยังรับไฟฟ้าจาก B.Grimm BIP Power ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ฯ  

สถานีไฟฟ้าบางกะดีมีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA จ านวน 2 เครื่อง ท าหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าให้มี
ระดับแรงดัน 22 kV เพ่ือแยกจ่ายไฟฟ้าให้แก่โรงงานอุตสาหรรมต่างๆภายในพ้ืนที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
จ านวน 10 วงจร 

 ก๊าซธรรมชาติ 
ปัจจุบันโรงงานบางส่วนในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติในสายการผลิต โดยมี

ระบบส่งท่อก๊าซธรรมชาติด าเนินการโดย บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด จัดหาและเชื่อมต่อก๊าซ
ธรรมชาติไปยังโรงงานที่ตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

 ระบบการจัดการของเสีย 
 โรงบ าบัดน้ าเสียของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีตั้งอยู่บนพ้ืนที่ประมาณ 25 ไร่ สามารถรองรับน้ าเสียได้
ประมาณ 14,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 
2.2 สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ 

 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รายงานในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ

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

 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี ได้ประเมินความเสี่ยงของสาธารณภัย ดังนี้ 

ตาราง 2.3: การประเมินความเสี่ยงสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี 
ประเภท 
ของภัย 

พ้ืนที่และระดับความเสี่ยง ปัจจัยท่ีควรให้ความส าคัญ ศักยภาพ 
ระดับต่ า ระดับกลาง ระดับสูง 

คมนาคม 
ขนส่ง 

  ทุกอ าเภอ มีเส้นทางหลักหลายเส้นผ่าน
จังหวัด ท าให้ใช้ถนนในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเป็น
จ านวนมาก 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและมลูนิธิ 
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนดี
มาก 

อัคคีภัย   ทุกอ าเภอ มีชุมชนแออัด และโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ความเข้มแข็ง สามารถระงับเหตุ
ได้อย่างรวดเร็ว 

อุทกภัย  เมืองและ 
สามโคก 

 มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน
กลางจังหวัด เมื่อฤดูน้ าหลาก 
ประชาชนแนวนอกคันก้ัน
ป้องกันท่วมน้ า ได้รับผลกระทบ 

ได้เสรมิถนนเป็นแนวคันป้องกัน
น้ าท่วมตลอดแนวแม่น้ า พร้อม
ทั้งซ่อมแซมและพัฒนาประตูน้ า
และท่อระบายน้ าบรเิวณปาก
คลองทุกแห่ง 

วาตภัย  ทุกอ าเภอ   จังหวัดเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม และ
บ้านเรือนราษฎรส่วนใหญ่ เป็น
บ้านเก่าและพื้นท่ีการเกษตร
เป็นทุ่งโล่ง  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็ง สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แหล่งที่มา: แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 ส านักงาน ปภ. จงัหวัดปทุมธาน ี

สถิติจาก ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553 – 2557 พบสถานการณ์
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ดังตาราง 2.4 โดย ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง (อุบัติเหตุจราจรทางถนน) เป็นภัยที่
เกิดข้ึนบ่อยที่สุด ถึงแม้ว่าอุทกภัยเป็นภัยท่ีเกิดน้อยท่ีสุดจากความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย แต่เป็นภัยท่ีมี
ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด ซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป ทั้งนี้ กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทาง
การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินได้ก าหนดพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีเป็นพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นประจ าไม่เกิน 
3 ครั้งในรอบ 10 ปี (รูปภาพ 2.9)
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ตาราง 2.4: สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี ระหว่าง พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557 
ปี พ.ศ. ภัยจากการคมนาคมขนส่ง อัคคีภัย 

จ านวนครั้งท่ี
เกิด 

จ านวนพื้นที่
ประสบภัย 

ผู้เสยีชีวิต 
(คน) 

ผู้บาดเจ็บ 
(คน) 

จ านวน
บ้านเรือน
เสียหาย 
(หลัง) 

จ านวนครั้งท่ี
เกิด 

จ านวนพื้นที่
ประสบภัย 

ผู้เสยีชีวิต 
(คน) 

ผู้บาดเจ็บ 
(คน) 

จ านวน
บ้านเรือน
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 

 

ปี พ.ศ. อุทกภัย วาตภัย 
จ านวนครั้งท่ี

เกิด 
จ านวนพื้นที่
ประสบภัย 

ผู้เสยีชีวิต 
(คน) 

ผู้บาดเจ็บ 
(คน) 

จ านวน
บ้านเรือน
เสียหาย 
(หลัง) 

จ านวนครั้งท่ี
เกิด 

จ านวนพื้นที่
ประสบภัย 

ผู้เสยีชีวิต 
(คน) 

ผู้บาดเจ็บ 
(คน) 

จ านวน
บ้านเรือน
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 

แหล่งที่มา: ข้อมูลตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั จังหวัดปทุมธานี ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธาน ี
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รูปภาพ 2.9: แผนที่น้ าท่วมซ้ าซากจังหวัดปทุมธานี (จัดท าปี พ.ศ. 2555) 

 

ที่มา: กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเส่ียงจากการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน, 2555 
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2.2.2 ประสบการณ์ และผลกระทบจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 
 

 อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุโซนร้อนไหหม่า พายุโซนร้อนนกเตน พายุโซนร้อนไห่ถาง 
พายุโซนร้อนเนสาด และพายุโซนร้อนนาลแก ที่พาดผ่านประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
ส่งผลให้มีปริมาณน้ าหลากในหลายพ้ืนที่ตอนล่างของภาคเหนือ โดยปริมาณน้ ามีมากกว่าศักยภาพของการระบาย
น้ าส่งผลให้เกิดน้ าท่วมขังสะสมในหลายพ้ืนที่ และส่งผลท าให้ปริมาณน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาเพ่ิมสูงขึ้นมาก โดยเมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 2554 ปริมาณน้ าได้เอ่อล้นตลิ่งกัดเซาะคันกั้นน้ า และท านบดินขาดหลายแห่งทั้งสองฝั่งของ
แม่น้ าเจ้าพระยา ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมเป็นบริเวณกว้างในภาคกลาง ในเขตจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 
สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี 
 จังหวัดปทุมธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2544 จาก 2 สาเหตุ ได้แก่ (1) ปริมาณ
น้ าที่ระบายมาจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยามีมวลน้ าเป็นจ านวนมากท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน และ (2) น้ าล้น
ตลิ่งในพ้ืนที่ริ่มฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาและอีกหลายอ าเภอ โดยระดับในแม่น้ าเจ้าพระยาที่สถานีวัดน้ าวัดส าแล C45 มี
ระดับน้ าสูงสุด ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 อยู่ที่ +5.730 เมตร ระดับน้ าทะเลปานกลง (ม.รทก.)  

 
2.2.2.1 พื้นที่ประสบภัยในจังหวัดปทุมธานี 

 
 ในปี พ.ศ. 2554 มีการเกิดอุทกภัยจ านวน 1 ครั้ง ทั้งนี้จากสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัด
ปทุมธานีนั้น ผลกระทบของอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติใน
พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เดือน กันยายน 2554 ครอบคลุมพ้ืนทีท่ั้ง 7 อ าเภอของจังหวัดปทุมธานี  
 

รูปภาพ 2.10: แสดงพื้นท่ีน้ าท่วมตามระยะเวลาตั้งแต่ สิงหาคม 2554 ถึง พฤศจิกายน 2554 

 
ที่มา: GISTDA, Thailand Flood Monitoring System จาก http://flood.gistda.or.th/ 

http://flood.gistda.or.th/
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รูปภาพ 2.11: พ้ืนที่ประสบเหตุอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดปทุมธานี 

 
 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ แผนที่น้ าท่วมและตารางสถิติ จังหวัดปทุมธาน ีจากhttp://service.nso.go.th/nso/nsopublish/flood/pathum.pdf 

 
 โดยความเสียหายจากผลกระทบจากมหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ได้สร้างความเสียหายแก่ด้านสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ รวมทั้งความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

2.2.2.2 ความเสียหายด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 
 จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 จังหวัดปทุมธานี มีรายงานผู้เสียชีวิตจ านวน 114 ราย และมี
ผลกระทบต่อประชาชนครอบคลุมทั้งหมด 7 อ าเภอ ดังตารางนี้ 
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ตาราง 2.5: ความเสียหายของจังหวัดปทุมธานี จากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 
 จ านวนอ าเภอ จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

ทั้งจังหวัด* 7 60 529 1,326,509 
น้ าท่วม ณ 23 พ .ย .

54 
7 60 522 749,349 

% ความเสียหาย 100% 100% 98.7% 56.5% 

*จาก ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
**จากศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
ที่มา: ส านักงานสถิตแิห่งชาต,ิ แผนที่น้ าท่วมและตารางสถิติ จังหวัดปทุมธาน ีจาก
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/flood/pathum.pdf 

 
 จากข้อมูลตาราง 2.5 จังหวัดปทุมธานีมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย  522 ครัวเรือน 
749,349 คน โดยจ านวนครัวเรือนและประชากรที่เดือดร้อนคิดเป็นร้อยละ 98.7 และ 56.5 ตามล าดับ จากการ
ส ารวจผลกระทบน้ าท่วมใหญ่ต่อประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า19 ประชาชน
ร้อยละ 48.3 เตรียมสินค้าจ าเป็นมากขึ้น เช่น น้ าดื่ม บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป อาหารแห้ง เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาน้ า
ท่วมส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตมากขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งความเครียด การออมลดลง การถูกเลิก
จ้างงานแบบชั่วคราวและถาวร การหาซื้อสินค้าขาดแคลน รวมถึงการติดต่อสื่อสารและการเดินทางที่ยากขึ้น โดย
ประชาชนมีความไม่พอใจการท างานของภาครัฐด้านการให้ข้อมูลข่าวสารมากที่สุด รองลงมาคือ การประกาศเตือน
ภัย และการจ่ายเงินชดเชยตามล าดับ  
 นอกจากนั้น รูปภาพ 2.12 แสดงถึง แผนที่ประชากรและสถานที่ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมหา
อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 จากรูปภาพมี 4 อ าเภอที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ได้แก่ อ าเภอคลองหลวง อ าเภอเมือง 
อ าเภอธัญบุรี และอ าเภอล าลูกกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ แผนที่น้ าท่วมและตารางสถิติ จังหวัดปทุมธาน ีจาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/flood/pathum.pdf 

 
 ด้านสิ่งแวดล้อม น้ าท่วมใหญ่ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเนื่องจากน้ าได้เข้าท่วม
สถานที่ขนถ่ายและก าจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานีทั้งในเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอเมือง อ าเภอธัญบุรี 
และอ าเภอคูคต โดยมีน้ าท่วมสูงประมาณ 30 เซนติเมตรโดยรอบ จนท าให้ได้รับความเสียหาย และสถานที่ก าจัด
ขยะบางที่ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลากว่า 2 เดือน  
 นอกจากนี้คุณภาพในแหล่งน้ าสุ่มตรวจสอบโดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ณ เดือนพฤศจิกายน 2554 คุณภาพตามแหล่งน้ าของจังหวัดปทุมธานี เช่น คลองรังสิต และคลองเชียง
ราก เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากจากการได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมใหญ่20 และจากการตรวจสอบการปนเปื้อน
มลพิษจากสารเคมีและคุณภาพในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดีช่วงเดือนตุลาคม

                                                           
20 ศูนย์ปฏิบัตกิารบรรเทาปัญหามลพิษ http://www.pcd.go.th/info_serv/pol_flood54.html#s1 
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ถึงพฤศจิกายน พบว่าถึงแม้คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม แต่ไม่พบสารปนเปื้อนโดยเฉพาะโลหะหนักเกินค่ามาตรฐาน
ตามท่ีกรมควบคุมมลพิษได้ก าหนดเอาไว้ 
 

2.2.2.3 ความเสียหายด้านเศรษฐกิจ 
 

 จังหวัดปทุมธานีเป็น 1 ใน 8 จังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรง  โดยจังหวัดปทุมธานีมี นิคม/
สวนอุตสาหกรรม 2 แห่งจากทั้งหมด 7 แห่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ได้แก่ 
นิคมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายจากผลกระทบโดยตรงทั้งสิ้น 86,511 ล้าน
บาท และ 6,696 ล้านบาทตามล าดับ โดยเมื่อน าความเสียหายจาก 2 เขตอุตสาหกรรมรวมกัน พบว่า มีมูลค่าความ
เสียหายคิดเป็นร้อยละ 39.3 ของความเสียหายในนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรมทั้งหมด (ตาราง 2.6) นอกจากนั้น
จ านวนโรงงานนอกนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และเล็กในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี มีมูลค่าความ
เสียหายประมาณ 62,925 ล้านบาท  ซึ่งเป็นอันดับสองรองลงมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ตาราง 2.6: ความเสียหายโดยตรงที่ได้รับจากอุทกภัยปีพ.ศ. 2554 ในนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรม* 
นิคม/เขต/สวน
อุตสาหกรรม 

มูลค่าที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ 

มูลค่าเคร่ืองจักรท่ี
เสียหาย 

มูลค่าวัตถุดิบคงเหลือ
และสนิค้าคงเหลือที่

เสียหาย 

มูลค่าความเสียหาย 

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 

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

 ส าหรับมูลค่าความเสียหายของโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กในจังหวัด
ปทุมธานีคิดเป็นจ านวน 62,925 ล้านบาทโดยประมาณ สามารถแยกเป็นมูลค่าเครื่องจักรที่เสียหายประมาณ 
35,187 ล้านบาท และมูลค่าวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือที่เสียหายประมาณ 27,738 ล้านบาท21 

                                                           
21 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ จาก วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง (2012). เมื่ออุตสาหกรรมส าลกัน้ า. Trend for Quality. Vol.18(171). 
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2.2.2.4 ความเสียหายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีถูกน้ าท่วมขังสูงนับเดือน ดังนั้น ถนนและเส้นทางต่าง ๆ 
เกือบจะทุกสาย จึงมีลักษณะเป็นหลุมบ่อทรุดตัว และบางแห่งถูกตัดขาดจากการกัดเซาะของน้ า คันกั้นน้ า ประตู
ระบายน้ า ได้รับความเสียหายเนื่องจากแรงความดันของมวลน้ า คุณภาพน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตน้ าประปามีคุณภาพ
ด้อยลงเนื่องจากคันกั้นคลองประปาช ารุด สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อสถานีและเสาจ่ายไฟฟ้าช ารุดท าให้มี
ปัญหาเรื่องการใช้งานและความไม่ปลอดภัยตามมา ทั้งนี้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานเทศบาลในจังหวัด การประปาส่วนภูมิภาค การ
ประปานครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน และกรมทางหลวงชนบท ได้เข้า 
มาฟ้ืนฟูและปรับปรุงโครงสร้างต่าง ๆ ภายหลังน้ าลด เช่น การยกอุปกรณ์และแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าขึ้นที่สูง หรือ
ท าก าแพงรอบกั้นเพ่ือไม่ให้น้ าท่วมถึง การซ่อมแซมถนน และการปรับปรุงประสิทธิภาพของสถานีสูบน้ าและประตู
ระบายน้ า  
 

2.2.2.5 การบริหารจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 
 

 ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553-2557 บทว่าด้วยการบริหาร
จัดการน้ าและอุทกภัยมีแนวทางการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยแบ่งเป็น 

 กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยโดยแจ้งเตือนไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังและ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์จนถึงอพยพประชาชนไปสู่ที่ปลอดภัย โดยให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดปทุมธานี/ อ าเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล มีกระบวนการแจ้งเตือนภัยประกอบไปด้วย 
(1) การติดตามสถานการณ์ เพ่ือเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สถานการณ์ฝน ติดตามระดับน้ าใน
เขื่อน คลอง แม่น้ า และระดับน้ าทะเลรวมไปถึงการระบายน้ า (2) การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้หน่วยงานเฝ้าระวัง
วิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อมูลแก่ประชาชนและหน่วยปฏิบัติเมื่อคาดว่าจะมีผลกระทบ และให้หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน (3) การแจ้งเตือน ต่อหน่วยปฏิบัติและประชาชนผ่านสื่อและเครื่องมือต่าง ๆ และประสานภาคี
เครือข่ายเตรียมทรัพยากร จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว และการแจ้งยกเลิกการแจ้งเตือนภัย และ (4) การอพยพและ
การปฏิบัติการ  
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 การเผชิญเหตุและบัญชาการ (Single Command) ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยได้แบ่งเป็น กรณีเกิดสาธาณภัยระดับ 1 (ขนาดเล็ก) ระดับ 2 
(ขนาดกลาง) ระดับ 3 (ขนาดใหญ่) และระดับ 4 (ขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง) โดยอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 อยู่ในกรณีการ
เกิดอุทกภัยความรุนแรงระดับ 4 ซึ่งเกิดผลกระทบร้ายแรงยิ่ง ระดับวิกฤตการณ์ ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ความเป็นอยู่และขวัญก าลังใจของประชาชนจ านวนมาก ผู้อ านวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย) หรือผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์/ แก้ไขปัญหา/ ระงับภัยได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าควบคุมสถานการณ์ มีอ านาจสั่งการและบัญชาการให้ด าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นท่ีที่ก าหนด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตอบโต้ที่เกิดจากอุทกภัย มีดังนี้  
(1) การอ านวยการและประสานการปฏิบัติด้านวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย จัดสรรและ

ติดตามทรัพยากร ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย สื่อสาร รับเรื่องร้องเรียน บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติ
การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความปลอดภัย ป้องกันเส้นทางคมนาคม บรรเทาภัยด้านการเกษตร 
บรรเทาภัยด้านอุตสาหกรรมและแรงงาน จัดการศูนย์พักพิง สนับสนุนการขนส่ง สนับสนุนการสื่อสาร 
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ รับบริจาค ประสานการปฏิบัติกับองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชน 
มิสเตอรเ์ตือนภัย (ติดตามและสรุปสถานการณ์อุทกภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย)  

(2) การประกาศพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งต้องมีรายละเอียดประเภทภัย พ้ืนที่เกิดภัย วัน เดือน
ปี ที่เกิดและสิ้นสุดภัย เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

(3) กระบวนการแจ้งเตือนประชาชนและการประชาสัมพันธ์  
(4) การปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
(5) การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย 
(6) การจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(7) กระบวนการประเมินความเสียหายและต้องการทรัพยากร 
(8) กระบวนการในการรับบริจาคและแจกจ่ายสิ่งของบริจาค 
(9) การจัดการหลังเกิดภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย สัตว์

เลี้ยง และสัตว์ป่า การบูรณะสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เสียหาย 
  
เนื่องจากอุทภกัยปี พ.ศ. 2554 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง หลายองค์กรในระดับประเทศจึงก าหนด
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือเข้าช่วยเหลือ บรรเทา และฟ้ืนฟู สิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบให้พลิกฟ้ืนกลับมาด าเนินการได้
อย่างปกติเร็วที่สุด ตาราง 2.7 แสดงถึงมาตรการบรรเทาและฟ้ืนฟผูู้ประสบภัยโดยสรุป 
 



 50  
 

 
 

ตาราง 2.7: มาตรการบรรเทาและฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 
มาตรการ รายละเอียด 

ด้านการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ตามความเหมาะสม ทั้งการพักช าระหนี้และดอกเบี้ย รวมถึงการให้วงเงินเพิ่มเพื่อ
ฟื้นฟูหลังน้ าลด ซึ่งธนาคารพารณิชย์ต่าง ๆ ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งบุคคลธรรมดา และ
นิติบุคคล แตกต่างกันออกไป 

ด้านภาษีและประกันภัย กรมสรรพากร มีการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินชดเชยและยกเว้นเท่ากับจ านวนความ
เสียหายที่ผู้ประสบอุทกภัยได้รับและลงทะเบียนไว้กับหน่วยราชการ และขยายระยะเวลา
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่าง ๆ ส าหรับผู้ประสบอุทกภัย 
 
กรมศุลกากร  ตั้งศูนย์บริการตอบข้อซักถาม และค าแนะน าแก่ผู้ประสบภัยตลอด 24 
ชั่วโมง และมีมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เขตปลอด
อากร และคลังสินค้าทัณฑ์บน รวมทั้งยกเว้นภาษีอากรส าหรับของน าเข้าเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จัดตั้งศูนย์
เพื่อรับแจ้งเหตุ และให้ค าแนะน า การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งยกเว้นภาษีเงิน
ได้จากค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายจากภัยน้ าท่วม 
 

ด้านสงัคมและประชาชน กรมการปกครอง ขอความร่วมมือโรงรับจ าน าของภาครัฐและเอกชนปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยรับจ าน า และผ่อนผันระยะเวลาการใช้หนี้เป็นเวลา 6 เดือน  
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครัวเรือน
ละ 5,000 บาท กรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ าท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 
กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการพิเศษด้านการดูแลผู้ป่วย (เช่น การจัดส่งยา) และส่ง
ต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบ การเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยโดยสายด่วน
กรมสุขภาพจิต และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตามพื้นที่น้ าท่วมและศูนย์
พักพิงต่าง ๆ ทั้งหมด 200 ทีม รวมทั้งให้ค าแนะน าด้านสุขอนามัย 
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มาตรการ รายละเอียด 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้บริการศูนย์พัฒนาฝีมือและ
คุณภาพชีวิตตามจังหวัดต่าง ๆ เป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยชั่วคราว และเสริมสร้าง
ก าลังใจผู้ประสบภัยโดยให้ค าปรึกษา ฝึกอาชีพ และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ  
 
กรมควบคุมมลพิษ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาปัญหามลพิษในพื้นที่ประสบอุทกภัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ า ส ารวจ และสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาน้ าเน่าเสียและการก าจัดขยะมูลฝอย 
 

การฟื้นฟูอุตสาหกรรม และ
อ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการและแรงงาน 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดศูนย์ให้ค าปรึกษาและคลินิก 
SME Ambulance ซึ่งเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ าลด
ทันที 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่สถานประกอบการ และไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตเป็นเวลา 5 ปี 
 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อ านวยความสะดวกผู้ประกอบการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนย้ายเครื่องจักรและวัตถุดิบออกนอกสถานประกอบการ และอ านวย
ความสะดวกให้ผู้ช านาญการจากต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือกิจการเป็นการเร่งด่วนได้ 
รวมถึงการประสานงานกับด่านตรวจคนเข้าเมืองเก่ียวกับการตรวจสอบใบอนุญาตท างาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ช่วยเหลือด้านพืชไร่ (อ้อย) ไร่ละ 3,150 
บาท แก่ผู้ประสบภัยที่ได้แจ้งความเสียหายภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งการให้
ความช่วยเหลือด าเนินการตรวจสภาพอ้อยหลังน้ าลด 
 
กรมการข้าว เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวและมีพื้นที่ปลูกข้าวได้รับความเสียหาย
มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ ได้รับความช่วยเหลือไม่เกินรายละ 10 ไร่ ไร่ละ 239.6 
บาท และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวดีกว่า 72,000 ตันเพื่อให้ชาวนาเร่งปลูกข้าวกู้วิกฤต
อาหารหลังน้ าลด 
 
กรมการค้าภายใน จัดให้มีการน าสินค้าอุปโภคบริโภคไปจ าหน่ายโดยใช้รถและเรือธงฟ้า
เคลื่อนที่ แก่พื้นที่ประสบภัยน้ าท่วม 
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มาตรการ รายละเอียด 
กรมส่งเสริมการส่งออก จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้ค าปรึกษา 
การเยียวยา และฟื้นฟู  
 
ส านักงานประกันสังคม ให้สิทธิบุคคลผู้ประกันตนกู้เงินซ่อมแซมบ้านพักอาศัย และให้
ความช่วยเหลือสถานประกอบการในการให้กู้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท 
 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง
และลูกจ้างที่ประสบภัย เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างแรงงานและนายจ้าง 
 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้บริการออกหนังสือยืนยันเป็น
ผู้ประสบภัย เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อคู่ค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับรองเอกสาร
เพื่อการส่งออก บริการออกหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และจัดตั้งศูนย์
ประสานงานเพื่อประสานเครือข่ายให้ค าปรึกษาและรวบรวมประเด็นข้อเสนอแก่ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
2.2.2.6 การบริหารจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

 
สวนอุตสาหกรรมมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือการบริหารและจัดการน้ า  โดยได้เชิญบุคลากรภายใน

องค์กร และโรงงานต่าง ๆ ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี รวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการติดตามข้อมูลข่าวสาร การติดต่อประสานงาน 
การแจ้งเตือนภัย การป้องและบรรเทาเพ่ือการบริหารจัดการน้ า ปกป้องทรัพย์สินและลดความเสียหายที่โรงงานใน
เขตพ้ืนที่อาจได้รับผลกระทบ และเพ่ือสร้างความม่ันใจแก่นักลงทุนในพื้นที่  
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รูปภาพ 2.13: โครงสร้างคณะกรรมการ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เพื่อการบริหารและจัดการน้ า 

ที่มา: แผนปฏบิัติการปอ้งกันน้ าทว่มประจ าป ีพ.ศ. 2559 สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
 

นอกจากนั้น เมื่อมีการเกิดอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีการจัดตั้งทีม Flood 
Fighting เพ่ือเผชิญเหตุและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม โดยมี  

 กรรมการผู้จัดการของบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากัด เป็นผู้บัญชาการควบคุมสถานการณ์
ฉุกเฉิน มีอ านาจในการตัดสินใจและสั่งการ 

 ผู้จัดการอาวุโสของบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากัด เป็นรองบัญชาการควบคุมสถานการณ์
ฉุกเฉิน มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน และประสานงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากัด เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์
ฉุกเฉิน มีหน้าที่เป็นผู้สั่งการส่วนหน้า เพื่อปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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 โดยการด าเนินการต่าง ๆ จะแบ่งออกเป็น 4 ฝ่ายหลัก ได้แก่ ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและประสานงาน ฝ่าย
ปฏิบัติการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร และฝ่ายช่วยเหลือสนับสนุน 

ซึ่งสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ได้แจ้งข้อมูลติดตามสถานการณ์น้ าทุกวัน รวมทั้งแจ้งเตือนโรงงานในสวน
อุตสาหกรรมโยกย้ายเครื่องจักร สารเคมีอันตราย ให้พ้นจากระดับน้ าที่คาดการณ์ เตรียมถุงทราย และมีการ
ประชุมผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งเตือนโรงงานหยุดการผลิตหากระดับความ
รุนแรงของอุทกภัยอยู่ในระดับวิกฤต นอกจากสวนอุตสาหกรรมบางกะดีจะเตรียมพร้อมรับมือน้ าท่วมในพ้ืนที่ของ
ตนเองแล้ว สวนอุตสาหกรรมฯ ยังได้ช่วยเหลือชุมชนรอบข้างและหน่วยงานภาครัฐในการจัดเตรียมและกั้น
กระสอบทรายตามบริเวณประตูน้ าที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น ประตูระบายน้ าและสถานีสูบน้ าคลองยายยุ้ย เป็นต้น 
นอกจากนั้นยังให้ความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพน้ าในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีก่อนสูบน้ า
ออกนอกสวนอุตสาหกรรม เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ าเกินค่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษก าหนด 

 
2.2.2.7 ปัญหาจากการบริหารจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554  

 
 ความท้าทายต่อการบริหารจัดการอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นภาคชุมชน ภาคเอกชนและอตุสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความกังวล คือ 
การส่งต่อข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้ค่อนข้างช้า และขาดการประสานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท าให้การบริหารจัดการอุทกภัยเป็นไปด้วยความล่าช้าเกินกว่าที่จะรับมือและตอบสนอง
กับเหตุการณ์อุทกภัยได้ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม จากงานศึกษาของ ไททัศน์ มาลา และคณะ (2557) เรื่อง 
“บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี” พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล
ต าบลบางกะดี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มตัวอย่างการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการอุทกภัยในพ้ืนที่ซึ่งนอกจาก
จะมีความชอบธรรมในด้านกฎหมายแล้ว เทศบาลต าบลบางกะดียังสามารถปฏิบัติภารกิจได้ดีแม้ว่าจะมีข้อจ ากัด
ด้านทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดการปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่เพ่ือให้สอดคล้องกับสังคมและการด ารงชีวิตในพ้ืนที่นั้น ทั้งนี้การประสานงาน
เรื่องข้อมูลอุทกภัยระหว่างหน่วยงานเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นต้องมีแผนมารองรับอย่างเร่งด่วน 
 

2.2.2.8 ผลกระทบหลังจากการเกิดเหตุอุทกภัยปี 2554 
 
 ความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงน้ าท่วมเดือนตุลาคม เป็นไปด้วยความยากล าบากต้องสัญจรด้วยเรือและ
บางส่วนต้องอพยพออกจากที่พักเพราะน้ าท่วมสูง ถนนเส้นทางหลักถูกตัดขาดเกือบทั้งหมด ความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐจึงเป็นไปด้วยความยากล าบาก ประชาชนต้องพ่ึงพาตนเอง หลังจากน้ าท่วมประชาชนก็ประสบปัญหาเรื่อง
การบ าบัดน้ าเสียและขจัดกลิ่นเน่าเหม็นในพื้นท่ี ท าให้ประชาชนเกิดภาวะเครียดจากผลกระทบที่ได้รับ 



 55  
 

 ภาคแรงงานในจังหวัดปทุมธานีได้รับผลกระทบหลังเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ปี 
2554 เป็นจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากนายจ้างประกาศเลิกจ้างเพราะหยุดกิจการ หรือย้ายสถานที่
ท างานไปอยู่ในจังหวัดอ่ืนลูกจ้างไม่สามารถติดต่อนายจ้างได้ ไม่มีความชัดเจนเรื่องการจ้างงาน ข้อมูลจาก
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ธันวาคม พ.ศ. 2554 พบว่าจังหวัดปทุมธานีมีแรงงานได้รับ
ผลกระทบกว่า 4 แสนคน สถานประกอบการกว่า 1 หมื่นแห่ง และกลับเข้าท างานแล้วกว่า 3 แสนคน ถูกเลิกจ้าง 
6,407 คน ในสถานประกอบการ 14 แห่ง 
 นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของจังหวัด ในปีพ.ศ. 2554 
ได้ปรับตัวลดลงจากปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 14.1  และ GPP ของปี พ.ศ. 2555 ได้ปรับตัวลดลงจาก ปี พ.ศ. 2554 
ร้อยละ 1  ตามล าดับ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ได้รับจากอุทกภัยดังกล่าว โดยเฉพาะภาคนอกเกษตร ด้าน
อุตสาหกรรมมีมูลค่าในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 จ านวน 191,798 ล้านบาท และ 179,257 ล้านบาท ซึ่งมี
มูลค่าลดลงจากในปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 14.5  และร้อยละ 20.1  ตามล าดับ ซึ่งโรงงานส่วนใหญ่ในจังหวัด
ปทุมธานีเป็นรากฐานการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร
และเครื่องดื่ม ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2555 พบว่า โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี บางแห่งยังไม่สามารถ
กลับมาด าเนินการเป็นไปตามปกติได้ และมี 8 แห่งที่ต้องเลิกกิจการในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และ 3 แห่งใน
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตามล าดับ (ดังตารางที่ 2.8) 
 

ตาราง 2.8: สถานะโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ณ มิถุนายน 2555 
เขต

อุตสาหกรรม 
จ านวน
โรงงาน 

การฟ้ืนฟูเพ่ือกลับมาด าเนินธุรกจิ จ านวนบริษัทท่ียังไม่
สามารถฟื้นฟูกิจการ

หลังน้ าท่วม 

ธุรกิจที่ต้องเลิกกจิการ 

การฟ้ืนฟู
เรียบร้อย
ทั้งหมด 

การฟ้ืนฟู
บางส่วน 

% การ
ฟ้ืนฟ ู

จ านวน % จ านวน % 

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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บทที่ 3 นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทกภัย 
 

3.1 แผนระดับชาติ 
 

เครื่องมือหลักในการจัดการสาธารณภัยของไทย มี 2 ประเภทได้แก่ (1) พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และ (2) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 
3.1.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

 
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการภัยพิบัติดังนั้นจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกฎหมายหลักในการจัดการภัยพิบัติของประเทศในปัจจุบัน โดย
พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และแต่งตั้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ปภ.) เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการภัยพิบัติในประเทศ 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดกรอบการบริหารและแจกแจงการ
จัดการสาธารณภัยไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยประเภทของภัย แนวนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึง
แนวทางการประสานงานจากระดับชาติถึงระดับชุมชน ดังรายละเอียดในรูปที่ 3.1 ระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ในประเทศไทยมีการท างานจากบนลงล่าง ระดับสูงสุดหรือระดับนโยบายคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน คณะกรรมการ 22 คนมาจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานรัฐ โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นเลขานุการ กปภ.ช. ระดับยุทธศาสตร์ มี ปภ. ท าหน้าที่น าเสนอและด าเนินการตามนโยบาย ระดับ
ที่  3 ระดับยุทธวิธี /กลวิธี  คือ 76 จังหวัดโดยการน าของผู้ ว่ าราชการจังหวัดที่ ได้รับการแต่งตั้ งจาก
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งถือเป็นผู้ปฏิบัติงานหลักในระบบจัดการภัยพิบัติ สุดท้ายคือ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะ
ด าเนินงานในพ้ืนที่จริงก็คือจังหวัดต่างๆ และหน่วยงานราชการในท้องถิ่นองค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงาน
ภาคเอกชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยการประสานความร่วมมือกับผู้ ว่าราชการ
จังหวัด และกรุงเทพมหานครเพ่ือช่วยเหลือด้านการตอบโต้พิบัติภัย พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้น าองค์ประกอบเชิง
ยุทธศาสตร์ตามแผนงาน AADMER ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ
แห่งชาติด้านการลดความเสี่ยงภัยจากพิบัติและการเสริมสร้างกรอบกลไกการด าเนินงานและกฎหมาย 
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รูปภาพ 3.1: ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย (ปภ. 2552) 

 
ที่มา: การประเมินแผน นโยบาย และการด าเนินงานจัดการภยัพิบัติในประเทศไทย (2556). ADPC 

 
3.1.2 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

 
 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  อนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 เพ่ือใช้เป็นแผนหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยของชาติ และมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการดังนี้ 

 มอบหมายให้กระทรวง ทบวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อ าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคส่วนอ่ืนๆ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  



 58  
 

 มอบหมายให้ส านักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้
ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อมเผชิญ
เหตุ และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 

 มอบหมายให้หน่วยงานแต่ละระดับ จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์และบรรจุแผนงานและ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีด้วย 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มีลักษณะเป็นแนวคิดการปฏิบัติ หรือ Concept 
of Operations ในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยยึดแนวคิด การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
(Disaster Risk Reduction) และแนวทางการฟ้ืนฟูที่ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and 
Safer) ภายใต้การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการเพ่ือน าไปสู่การ
จัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักสากล (รู้รับ-ปรับตัว-ฟ้ืนเร็วทั่ว-อย่างยั่งยืน: Resilience) 

อีกทั้ง เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศน าไป
พิจารณาด าเนินการอย่างบูรณาการ เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
ประเทศ ตลอดจน เป็นการจัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -
2559) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี
ในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ เมือง
เซนได ประเทศญี่ปุ่น 

ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
1) การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เน้นการป้องกัน เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบ

จากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการจัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย 
เพ่ือลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง
ในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2) การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน เน้น
เรื่องมาตรฐาน เอกภาพ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดขึ้นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ทรัพยากร สภาพแวดล้อมสังคม และประเทศให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 

3) การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน เป็นการฟ้ืนฟูสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และ
สภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยได้บรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว 
เพ่ือให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) โดยการน า
ปัจจัยในการลดความเสี่ ยงจากสาธารณภัยมาด า เนินการในการฟ้ืนฟูซึ่ งหมายรวมถึงการซ่อมสร้ าง 
(Reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ (Rehabilitation) 
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4) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการสาธารณภัย  เป็นการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการ
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยค านึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และประเพณี
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
3.1.3 แผนการบริหารจัดการอุทกภัยก่อนปี พ.ศ. 2554 

 

 ก่อนปี พ.ศ. 2554 มีแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทกภัย ที่ส าคัญ คือ แผนการบรรเทาอุทกภัยระยะ
กลางและระยะยาว (มติคณะรัฐมนตรี ณ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550) และแผนพัฒนาพื้นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ (มติ
คณะรัฐมนตรี ณ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550)22 ซึ่งแผนการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาวเป็นแผนการ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในมิติของการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่างไรก็ตามภาพรวมตามเป้าหมายของแผนไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลท าให้
ขาดการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารจัดการแยกส่วน23  
 ส าหรับทิศทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าแผนฯ 
ฉบับที่  9 (2545-2549) และ ฉบับที่  10 (2550-2554) ได้เน้นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะฉบับที่ 10 ได้เน้นถึงการปฏิรูประบบการพัฒนาแหล่งน้ าและประสิทธิภาพในการใช้น้ า โดยให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแผนฯ ฉบับที่ 10 ได้เน้น
มาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการ มากกว่ามาตรการที่เน้นการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามแผนทั้งสอง
ดังกล่าวไม่ไดก้ล่าวเน้นถึงการบริหารจัดการอุทกภัย 
 

3.1.4 แผนการบริหารจัดการอุทกภัยหลังปี พ.ศ. 2554 
 

 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้ให้ความส าคัญกับการเตรียม
ความพร้อมการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและ
การจัดการน้ าแบบบูรณาการซ่ึงต้องดูองค์ประกอบจาก เส้นทางน้ า ปริมาณน้ า (น้ าท่วม/ ภัยแล้ง)และคุณภาพของ
น้ าทั้งในสภาวะปกติและในภาวะวิกฤต วัตถุประสงค์ของการจัดการน้ าอย่างบูรณาการเป็นไปเพ่ือมีความเป็น
เอกภาพ อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 40 หน่วยงานที่ท างานด้านการจัดการน้ าและ
                                                           
22 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (2558) แผนยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรน้ า (พฤษภาคม 2558) หน้า 
3-3 
23 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (2558) แผนยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรน้ า (พฤษภาคม 2558) หน้า 
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อุทกภัย ท าให้เกิดช่องว่างในการประสานงานเพ่ือการตอบโต้อุทกภัย ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการจัดท า
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าขึ้นหลังจากการเกิดวิกฤตการน้ าท่วมเมื่ อปี พ.ศ. 2554 โดยยึดตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 แผนแม่บทนี้
ประกอบด้วยแผนงานหลัก 8 แผน และแผนปฏิบัติการ 2 แผน ซึ่งก็คือ 1) แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหา
อุทกภัยระยะเร่งด่วน (แผนระยะสั้น) และ 2) แผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแบบบูรณาการและ
ยั่งยืน (แผนระยะยาว) 
 แผนแม่บทมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและลดความสูญเสียและเสียหายจากอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่ ปรับปรุงระบบป้องกันอุทกภัยที่มีอยู่ บริหารจัดการอุทกภัยในภาวะฉุกเฉิน เพ่ิมขีดความสามารถของระบบ
เตือนภัย และสร้างความมั่นใจและเสถียรภาพของการป้องกันอุทกภัยในชุมชน พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่
อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญ ตลอดจนบูรณาการผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤติจะมีการด าเนินงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการน้ าแบบเบ็ดเสร็จ (รูปที่ 
3.2) เพ่ือการวางแผนที่มีประสิทธิภาพและการตอบโต้ภัยได้ทันเวลา ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องท างานภายใต้
ศูนย์บริหารจัดการน้ าแบบเบ็ดเสร็จตามหลักนโยบาย “2P 2R”คือ การป้องกัน (Prevention) การเตรียมความ
พร้อม (Preparedness) การรับมือ (Response) และการฟ้ืนฟู (Recovery) การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นกุญแจส าคัญของความส าเร็จในการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนในประเทศ 

 
รูปภาพ 3.2: การด าเนินงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการน้ าแบบเบ็ดเสร็จ 

 
ที่มา: การประเมินแผน นโยบาย และการด าเนินงานจัดการภยัพิบัติในประเทศไทย (2556). ADPC 
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 ตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วนที่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2555 – 2556 ด้วยงบประมาณ 22,626.04 ล้านบาท 
ได้มีการจัดตั้งคลังข้อมูลน้ าแห่งชาติขึ้นเพ่ือพัฒนาข้อมูล การพยากรณ์ และระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นเอกภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ดาวเทียม และระบบเฝ้าระวังทางไกล ส่วนในการบริหารจัดการพ้ืนที่
ลุ่มน้ านั้นเน้นการฟ้ืนฟูสภาพป่าตามแนวพระราชด าริคนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสอดคล้องกลมกลืนของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดการระบายน้ าจะให้ความส าคัญกับเขื่อนหลัก เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนชัยนาท นอกจากนี้ยังมีการขุดลอกคูคลองกว่า 100 คูคลองและสร้างคันกั้นน้ าเพ่ิม 
ในส่วนของการจัดการน้ าในเขตอุตสาหกรรมมีการก่อสร้างและเสริมความแข็งแรงของคันดิน ประตูระบายน้ า และ
สถานีสูบน้ า อีกท้ังยังเสนอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้กับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมของตนเอง 
 นอกจากนี้ มีการจัดตั้งองค์การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการขึ้นในรูปของ “ศูนย์บัญชาการเบ็ดเสร็จ” 
เพ่ือบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ และปรับปรุงระบบเตือนภัยและการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างไรก็ตามอุปสรรคที่ท าให้
ศูนย์บัญชาการเบ็ดเสร็จไม่มีประสิทธิภาพ คือ การประสานงานกับหน่วยงานรัฐมากกว่า 40 หน่วยงานที่มีความ
รับผิดชอบคาบเกี่ยวกัน และการใช้อ านาจแบบเบ็ดเสร็จกับการกระจายอ านาจเพราะการบริหารจัดการน้ าและ
อุทกภัยแบบรวมศูนย์นั้นอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและการตอบโต้ให้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น  
  นอกจากแผนปฏิบัติการระยะสั้นแล้ว มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ลุ่มน้ าเจ้าพระยาที่ประกอบไปด้วยแผนงานหลัก 8 แผนโดยมีงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท ได้แก่ แผนงานฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศแผนงานบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ าหลักและการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ า 
แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมและที่วางแผนจะก่อสร้าง แผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบ
พยากรณ์และเตือนภัย แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการป้องกันและ
บรรเทาภัยจากน้ าท่วมในพ้ืนที่ส าคัญ แผนงานก าหนดพ้ืนที่รับน้ านองและมาตรการเยียวยา แผนงานปรับปรุง
องค์กรเพ่ือบริหารจัดการน้ า และแผนงานสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
อุทกภัยขนาดใหญ่ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งคาดว่าแผนงานทั้งหมดนี้จะช่วยลดความเสียหายจากภาวะน้ า
ท่วมที่จะเกิดข้ึนในอนาคตให้เหลือน้อยที่สุด 
  อย่างไรก็ตาม แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
พ.ศ. 2555 ดังกล่าว ไม่ได้รับการบริหารจัดการและส่งต่อไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการจัดท าแผน 24 ดังนั้น เพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรน้ าของประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการในทุกมิติ คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกภาคในประเทศผ่านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
                                                           
24 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (2558) แผนยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรน้ า (พฤษภาคม 2558) หน้า 
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ทรัพยากรน้ า เพ่ือการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชน  
  โดยคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบแผนดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เพ่ือให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบที่เก่ียวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศภายใต้
วิสัยทัศน์ ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าปี พ.ศ. 2558-2569 ดังนี้ 
 “ทุกหมู่บ้านมีน้ าสะอาดอุปโภคบริโภค น้ าเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน”25 
 ทั้งนี้คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าได้น าเสนอ 6 แผนยุทธศาสตร์26 
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าดังนี้ 

1. การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค มุ่งเน้นการจัดการน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินเพ่ือให้หมู่บ้านที่ไม่มีระบบ
ประปามีน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค รวมทั้งปรับปรุงระบบที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

2. การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานการเก็บกักน้ า นอกเหนือไปจากความต้องการน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค โดยประเมิน
หลักการของสมดุลน้ า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการรักษานิเวศของลุ่มน้ า 

3. การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพการปรับปรุงทางน้ าสายหลัก พร้อมกับ
ปรับปรุงประสิทธภาพการระบายน้ า ผันน้ า และพ้ืนที่รับน้ า ป้องกันน้ าท่วมชุมชนและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
รวมทั้งสนับสนุนการปรับตัวและหนีภัย 

4. การจัดการคุณภาพน้ า มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด และการควบคุมความเค็ม
ของน้ าไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตร อุตสาหกรรม และการประปาฃ 

5. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าภายในประเทศ 

6. การบริหารจัดการ มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรทั้งระดับชาติไปถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้ง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรลุ่มน้ าและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้ งในและระหว่างประเทศ
ให้มีความเข้มแข็งในการบริหาจัดการทรัพยากรน้ า และการร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าเพ่ือให้
การด าเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ ามีความเป็นเอกภาพมากข้ึน 

  

                                                           
25 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (2558) แผนยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรน้ า (พฤษภาคม 2558) หน้า 
3-11 
26 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (2558) แผนยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรน้ า (พฤษภาคม 2558) หน้า 
3-12 
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3.1.5 การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ าและอุทกภัย  
 

 หลังจากประเทศไทยประสบปัญหาน้ าท่วมหนักในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบ
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ าและอุทกภัยระดับชาติ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ปี พ.ศ. 2554 และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 มีล าดับดังต่อไปนี้  

 คณะกรรมการนโยบายน้ าและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) มีหน้าที่ ก าหนดนโยบายและ
แผนปฏิบัติบริหารจัดการน้ า การป้องกันและแก้ไขอุทกภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐน าไป
ปฏิบัติ 

 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย (กบอ.)  มีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการและ
ด าเนินการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยตามนโยบายของ กนอช. ก าหนดวิธีด าเนินการของรัฐ เพ่ือให้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ าและอุทกภัยเป็นไปโดยเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการด าเนินการอ่ืน
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ า การเตรียมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

 ส านักนโยบายและบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) มีหน้าที่ ประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ าในลุ่มน้ าและเขื่อนหรือที่กัก
เก็บน้ า สภาพพ้ืนที่บริเวณน้ าไหลผ่านแนวทางการเตือนภัย เพ่ือการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย และการ
เตรียมการช่วยเหลือประชาชน 

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

 ศูนย์อ านวยการร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (สอร. ปภ. ช.) รับผิดชอบทั้ง
ใน (1) ภาวะปกติ ประสานงานและบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ (2) ภาวะใกล้เกิดภัย คือ การเตรียมการเผชิญเหตุ การติดตาม
เฝ้าระวังสถานการณ์ รวมถึง รายงานและเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการเพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้น (3) ภาวะการเกิดภัย อ านวยการและบูรณาการประสานการปฏิบัติ ในกรณีมีความรุนแรงของสาธารณภัย
ระดับ 1 และระดับ 2 รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์เพ่ือเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการ เพ่ือตัดสินใจ
ยกระดับความรุนแรงของสถานการณ์ของสาธารณภัยเป็นระดับ 3 และระดับ 4 

อย่างไรก็ตาม ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศเข้าควบคุมอ านาจในการปกครอง
ประเทศ และเพ่ือลดการท างานแบบซ้ าซ้อนและให้การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศไทย
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ าแล้ง น้ าท่วม รวมทั้งป้องกันภัยพิบัติให้กับ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง คสช. ได้ออกค าสั่งเลขที่ 85/2557 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า รวมทั้งยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการ
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บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ปี พ.ศ. 2554 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการน้ าและ
อุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ.2555 อย่างไรก็ตามค าสั่งยกเลิกให้ยกเว้นส านักนโยบายและบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย
แห่งชาติ (สบอช.) ให้เป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่ในการประสานงาน
หน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ าในลุ่มน้ าและเขื่อนหรือที่กักเก็บน้ า 
เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

โดยมีอ านาจหน้าที่27 ดังนี้ 
 ก าหนดกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การป้องกันและแก้ปัญหา

อุทกภัย ภัยแล้งและคุณภาพน้ าของประเทศ เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรน้ าของประเทศเป็นไป
อย่างมีเอกภาพและบูรณาการ 

 เสนอแผนงาน โครงการ และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือให้เกิดการบูร
ณาการในการปฏิบัติต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ของประเทศ 

 บูรณาการการสั่งงานด้านการบริหารจัดการน้ า โดยสั่งการให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤติให้มีการ
ประสานกับคณะ กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภช.) ซึ่งสามารถใช้อ านาจ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

 ติดตาม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการที่อนุมัติ 
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะท างาน และคณะที่ปรึกษา เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ

กรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 เชิญบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ามาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และ

ความคิดเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ  รวมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย 

 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประกอบด้วย28 

1. คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาค
ตะวันออก มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และอธิบดีกรมชลประทานเป็น
เลขานุการ 

                                                           
27 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ 85/2557 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
http://www.thaigov.go.th/index.php/th/ncpo-order/item/84662-id84662 
28 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (2558) แผนยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรน้ า (พฤษภาคม 2558) หน้า 
1-2 
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2. คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ มี
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าเป็น
เลขานุการ 

3. คณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ มีผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตรเป็นประธาน และมีผู้อ านวยการสารสนเทศทรัพยากรน้ าเป็นเลขานุการ 

4. คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเกี่ยวกับการจัดองค์กรและการออกกฎ มี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธาน และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขานุการ 

5. คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน 
และผู้อ านวยการส านักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์เป็นเลขานุการ 
 

 3.2 แผนระดับจังหวัดและท้องถิ่น 
 

3.2.1 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 
 

 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558  ได้ปรับปรุงให้มีแนวทางสอดคล้องกับ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปี 
พ.ศ. 2558 โดยยึดแนวคิดส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเพ่ือน าไปสู่การจัดการภัย
พิบัติอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555  – พ.ศ.2559) 
และถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการลดความเสี่ยงภัยจากภัยพิบัติ ณ เมืองเซน
ได มีนาคม 2558 โดยยึดหลัก ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย  ดังนี้ 

1) การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  โดยเน้นการป้องกัน การลดผลกระทบและการเตรียม
ความพร้อม 

2) การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  เน้นเรื่องมาตรฐาน เอกภาพ และความยืดหยุ่นของโครงสร้าง
องค์กรในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในการจัดการภาวะฉุกเฉิน  

3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน เน้นการฟ้ืนฟูสภาพการซ่อมสร้างและการพัฒนา 
โดยเฉพาะการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค ให้ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม 

4) การส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนน าด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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3.2.2 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553-2557 ว่าด้วยการบริหาร
จัดการน้ าและอุทกภัย 

 
 จากบทเรียนครั้งส าคัญของการเกิดมหาภัยพิบัติแก่ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554 ท าให้ คณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กป.ภ.ช.)  เพ่ิมบทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย ในแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 โดยจังหวัดปทุมธานีต้องก าหนดแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับแผนชาติ เพ่ือให้ระบบบัญชาการ ระบบปฏิบัติงานแบบบูรณาการ รวมถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งระบบบัญชาการ เป็น 4 กรณ ี

1) กรณีการเกิดสาธารณภัยขนาดเล็ก หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถระงับภัยได้ โดยล าพัง
ตามขีดความสามารถ โดยไม่ต้องการก าลังสนับสนุนจากภายนอก 

2) กรณีการเกิดสาธารณภัยจากน้ าและอุทกภัยความรุนแรงขนาดกลาง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตั้งศูนย์
เฉพาะอ านวยการเฉพาะกิจจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณภัย 

3) กรณีการเกิดสาธารณภัยจากน้ าและอุทกภัยความรุนแรงขนาดใหญ่ ศูนย์เฉพาะอ านวยการเฉพาะกิจ
จังหวัดไม่สามารถระงับภัยและควบคุมสถานการณ์ได้ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ/ อุปกรณ์พิเศษ/ ก าลัง
สนับสนุนทุกภาคส่วน เพ่ือตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 

4) กรณีการเกิดอุทกภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง กรณีผู้อ านวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย) หรือ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ  (รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย) ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์หรือระงับภัยได้ ให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดให้มีความยืดหยุ่น และขึ้นกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และเข้า
ควบคุมสถานการณ์ 

 นอกจากโครงสร้างระบบบัญชาการจะปรับให้มีความยืดหยุ่นเพ่ิมขึ้นแล้ว การรายงานสถานการณ์ทั้งการ
พยากรณ์อากาศ และการพยากรณ์ระดับน้ า การจัดระบบการแจ้งเตือน และการจัดข่ายการสื่อสารเพ่ือให้การ
รับส่งข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง 
 โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า (First Respondent) ของจังหวัดปทุมธานี มีโครงสร้างดัง
รูปภาพ 3.3 
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รูปภาพ 3.3: โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดปทุมธานี 

 
 
ที่มา: ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553-2557 “บทว่าด้วย
การบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย” 
 

3.3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในจังหวัดปทุมธานี 
 
3.3.1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่  

 
ส านักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณประจ าปีตามแผนการด าเนินการในจังหวัดปทุมธานี โดยการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเป็นหนึ่งกิจกรรมได้งบประมาณสนับสนุนจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ หลังจากการเกิดอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ได้มีแผนงานเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  
งานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าสามารถแบ่งออกได้เป็น (1) การจัดการน้ าชลประทาน (2) การสนับสนุน
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ (3) การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า  จังหวัดปทุมธานีได้
งบประมาณเพ่ือจัดสรรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ ดังตาราง 3.1 
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ตาราง 3.1: การจัดสรรงบประมาณประจ าปีเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 

รายการ จ านวนงบประมาณจัดสรรรายปี (หน่วย: บาท) 
2559 2558 2557 2556 2555 

งบประมาณจัดสรร
ทั้งหมด 

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

7,714,460,533 
 

5,168,326,158 
 

แผนงานเพ่ือส่งเสริมการบริหารจดัการน้ าอย่างบูรณาการ 
การจัดการน้ า
ชลประทาน 

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

การสนับสนุนโครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

69,000 - - - - 

การป้องกันและบรรเทา
ภัยจากน้ า 

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 
สัดส่วนต่องบประมาณ
จัดสรรทั้งหมด (ร้อยละ) 

3.85 3.00 1.71 2.47 2.84 

ที่มา: ส านักงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี่มีการด าเนินการในแต่ละจังหวัด 
http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=7398 

 
3.3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเขตโครงการชลประทานปทุมธานี 

 

 จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา มีระบบคลองส่งน้ าชลประทานและคลองน้ า
ธรรมชาติ เช่น คลองควาย คลองเชียงรากน้อย คลองบางเตย คลองบางโพธิ์ คลองแม่น้ าอ้อม คลองบางหลวง 
คลองหกวา คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองระพีพัฒน์ เป็นต้น ซึ่งจะรับน้ าจากเขื่อนชัยนาท และรับน้ าจากแม่
น้ าป่าสัก เขื่อนพระรามหก29  
 นอกจากนั้นจังหวัดปทุมธานีมีโครงการชลประทานในพื้นท่ีทั้งหมด 4 โครงการ (รูปภาพ 3.4) ดังนี้ 

 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ (สีชมพูอ่อน) 
 โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี (สีเหลือง) 
 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ (สีเขียว) 
 โครงงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ (สีขมพูเข้ม) 

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

 
ที่มา: โครงการชลประทานปทุมธาน ีกรมชลประทาน จาก http://ridceo.rid.go.th/pathum/map.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ridceo.rid.go.th/pathum/map.html


 70  
 

รูปภาพ 3.5: แผนที่แสดงโครงการชลประธานจังหวัดปทุมธานี (สีเหลือง) 
 
 

ที่มา: โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี กรมชลประทาน, 2559 
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บทที่ 4 การจัดท า Area BCM: การท าความเข้าใจลักษณะพื้นที่โครงการน าร่อง 
 
4.1 หลักเกณฑ์ในการก าหนดบริเวณพื้นที่จัดท าโครงการน าร่อง 

 
ตามที่ สศช. และ JICA ได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพ่ือขอความร่วมมือจากจังหวัดในการ

ด าเนินการโครงการน าร่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันในการ
ใช้บริเวณพ้ืนที่ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เนื่องจากเคยเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ าท่วม ขนาดพ้ืนที่มีความเหมาะสมต่อ
การจัดท าโครงการน าร่อง เป็นพ้ืนที่รองรับอุตสาหกรรมส าคัญ เป็นพ้ืนที่ที่มีการลงทุนจากต่างชาติ อีกทั้งมีความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และมีความเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบนั้น 

คณะท างานจัดท าโครงการน าร่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ ตามค าสั่งที่ 143/ 
2559 ของจังหวัดปทุมธานี น าโดยเทศบาลต าบลบางกะดี เป็นหัวหน้าคณะท างาน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การท าความเข้าใจลักษณะพ้ืนที่ ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟคลับ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เพ่ือหารือร่วมกันต่อการเริ่มต้นการจัดท าโครงการน าร่องการบริหารความต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่ บริเวณสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า เพ่ือให้ทุกภาคส่วน เข้าใจลักษณะพ้ืนที่เป้าหมายของ
โครงการน าร่อง รวมไปถึงการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อการวิเคราะห์ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ควรก าหนดบริเวณพ้ืนที่ที่จะศึกษาให้มีความชัดเจน โดยการก าหนดบริเวณพ้ืนที่ที่จะท าการศึกษา
อาจขึ้นอยู่กับภัยพิบัติที่ต้องการจะศึกษา ยกตัวอย่างเช่น ภัยเกี่ยวกับไฟไหม้ควรที่จะก าหนดพ้ืนที่จ ากัดวงเพียง
พ้ืนที่จัดสรรในสวนอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบเท่านั้น  

เนื่องจากคณะท างานฯ มีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเสี่ยงเรื่องอุทกภัย ดังนั้นที่ประชุมจึงร่วมก าหนดพื้นที่ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ โดยให้พื้นที่น าร่องเป็นส่วนที่มี
คลองและแม่น้ าล้อมโดยรอบ  

 
4.2 แผนที่ตั้ง 

 

คณะท างานโครงการฯ ได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ของโครงการฯ ส าหรับกรณีการบริหารจัดการน้ าตาม
สภาพภูมิศาสตร์ที่มีคลองและแม่น้ าล้อมโดยรอบ พ้ืนที่ดังกล่าวครอบคลุมพ้ืนที่  12.66 ตารางกิโลเมตร 
โดยประมาณ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 

 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองเชียงราก และพ้ืนที่ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
ทิศใต ้  ติดต่อกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และพ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ คลองประปา และพ้ืนที่ต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
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ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ แม่น้ าเจ้าพระยา และพ้ืนที่ต าบลบางขะแยง ต าบลบางเดื่อ ต าบลบางหลวง 
ต าบลบ้างฉาง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   

เป็นที่น่าสังเกตว่า องค์กรบางแห่งซึ่งอยู่ในชุดคณะท างานฯ ไม่ ได้อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่น าร่องที่โครงการ
ก าหนด เช่น เทศบาลต าบลบ้านใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี แต่มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกันสร้าง
การบริหารความต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่น าร่องร่วมกัน โดยการประชุมได้เน้นว่าการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่จัดท า
โครงการน าร่อง เป็นแค่การก าหนดขอบข่ายการจัดท าเท่านั้น หากพ้ืนที่ดังกล่าวและพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงประสบ
ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ทางคณะท างานฯ ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ยินดีที่จะเป็นพันธมิตรและช่วยเหลือพ้ืนที่ติดต่อและ
ใกล้เคียงด้วย 

รูปภาพ 4.1: พ้ืนที่ศึกษาโครงการน าร่องบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 
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4.3 เขตการปกครอง 
 
บริเวณพ้ืนที่ที่ได้รับเลือกจัดท าโครงการน าร่อง Area BCM ได้ครอบคลุมต าบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 

ทั้งหมด (ประมาณ 8.3 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งมีเทศบาลต าบลบางกะดีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแล
รับผิดชอบ และครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ 4 และ 5 ต าบลบ้านใหม่  จังหวัดปทุมธานี (ประมาณ 4.36 ตารางกิโลเมตร) 
ซึ่งมีเทศบาลต าบลบ้านใหม่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแล 

 
4.4 ข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

 
4.4.1 จ านวนประชากร  

 

เนื่องจากพ้ืนที่โครงการ Area BCM ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของ ต าบลบางกะดี และพ้ืนที่บางส่วนของ
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จึงสามารถแยกประชากรในแต่ละพ้ืนที่ได้เป็นดังนี้ 

 ต าบลบางกะดี มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 11,242  คน แยกเป็น ชาย 5,468 คน   หญิง  5,774 คน  
จ านวนครัวเรือน 3,797 ครัวเรือน  โดยมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน  

 หมู่ 4 และหมู่ 5 ต าบลบ้านใหม่ ในพื้นที่โครงการ Area BCM  มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 1,647  คน 
และ 3,207 คนตามล าดับ 

 เนื่องจาก บริเวณพ้ืนที่โครงการน าร่องตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก ท า
ให้มีการเคลื่อนย้ายของประชากรแฝงทั้งคนไทยและคนต่างด้าวเข้ามาท างานในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก โดยพบบุคคล
ต่างด้าวทั้งหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายและมีใบอนุญาตสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว มากที่สุด
ตามล าดับ  จากรายงานการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2558 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ปทุมธานี พบว่าอ าเภอเมืองมีโรงงานตั้งอยู่ 494 โรงงาน รองลงมาจาก อ าเภอคลองหลวง และอ าเภอล าลูกกาซึ่ง
คิดเป็นอันดับสามของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 13.55 ของโรงงานที่กระจายตัวอยู่ในจังหวัด ตามสถิติข้อมูล
เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2548 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี พบว่า ต าบลบางกะดี  อ าเภอเมืองปทุมธานี 
เป็นแหล่งจ้างงานมากเป็นอันดับ 2 รองจากต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร   
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4.4.2 รายได้ 
 

เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่บริเวณที่ท าการศึกษา เป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีพ้ืนที่ส าหรับการเกษตร
อยู่ค่อนข้างน้อยมาก ประกอบกับเป็นที่ตั้งของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ดังนั้น รายได้ของประชาชนในพ้ืนที่จึงมา
จากอาชีพหลักคือ รับจ้างเอกชน รองลงมาคือ ค้าขาย และรับราชการ  

นอกจากนั้นในบริเวณดังกล่าวยังไม่มีการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ และไม่มีการปศุสัตว์เชิงพาณิชย์  
 

4.5 ความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัย 
 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือท าความเข้าใจลักษณะพ้ืนที่ ของคณะท างานจัดท าโครงการน าร่องการ

บริหารความต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นั้น ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่อาจท า
ให้เกิดน้ าท่วมพ้ืนที่ ดังนี้ 

(1) น้ าล้นตลิ่งจากแม่น้ าเข้าไปท่วมพื้นที่ 
(2) ฝนตกหนักภายในพื้นที่ 
(3) ปริมาณน้ าจากทางภาคเหนือไหลผ่าน 
(4) น้ าจากผิวดิน ตามลักษณะกายภาพ ระบบคลองของพ้ืนที่ และจากการใช้ที่ดินที่เปลี่ยนแปลง เช่น 

การปลูกสร้างบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และโครงข่ายถนน ที่รุกล้ าปิดทับล าคลองเดิม ท าให้เกิด
ปัญหาการระบายน้ า และน้ าท่วมตามมา 

โดยปัจจัยน้ าล้นตลิ่ง และฝนตกหนักภายในพ้ืนที่เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดน้ าท่วมได้บ่อยที่สุด อย่างไรก็ ตาม
เนื่องจากพ้ืนที่โครงการน าร่องตั้งอยู่ในสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนบนของฝั่งตะวันออก
ตอนล่าง (พ้ืนที่บริเวณแม่น้ าป่าสักจนถึงแนวคลองรังสิตประยูรศักดิ์) มีระดับความลาดเทของพ้ืนที่ค่อนข้างมาก 
เฉลี่ยประมาณ +6.5 ม.รทก. ถึง +2.5 ม.รทก. ดังนั้นมีโอกาสที่น้ าท่วมพ้ืนที่ตอนบนก็จะเคลื่อนผ่านลงสู่ พ้ืนที่
ตอนล่างเสมอ30 
  

4.5.1 ประสบการณ์การเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ในพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
 
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ที่ประชุมคณะท างานจัดท าโครงการฯ เห็นความส าคัญของการบริหารจัดการน้ าและ

อุทกภัย เนื่องมาจาก พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบเหตุน้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 เช่นกัน  

                                                           
30 รายงานการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบระบายน้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง, กุมภาพันธ ์2559 
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การระบายน้ าผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกิน 2,800 ลบ.ม. ต่อวินาที จะส่งผลกระทบท าให้เกิดน้ าท่วมในที่ลุ่ม
ต่ าด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จากอิทธิพลของลมมรสมและพายุโซนร้อนที่พัดผ่านประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554 
ท าให้มีปริมาณน้ าระบายท้ายเขื่อนมากกว่า 3,000 ลบ.ม. ต่อวินาที เป็นเวลานานถึง 54 วัน โดยมวลน้ าตั้งแต่เดือน
กันยายน 2558 ได้ท าให้ประตูระบายน้ าคลองป่าฝ้ายวัดต าหนัก และประตูระบายน้ าคลองบ้านพร้าว และแนวคัน
กันน้ าริมฝั่งแม่น้ าของจังหวัดปทุมธานีหลายจุดเกิดช ารุดพังทลาย ท าให้มีน้ าล้นเข้าสู่พ้ืนที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน ได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก นอกจากนั้นกลางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 มวลน้ าจากทางเหนือได้
เข้าท่วมพ้ืนที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ประกอบกับน้ าได้ล้นทะลักแนวคันกั้นน้ าคลองประปาด้านหลังสวนนิคม
อุตสาหกรรมท าให้ปริมาณน้ าภายในสวนอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยระดับน้ าที่ท่วมสูงสุด คือ 4.3 เมตร 
โดยระยะเวลาน้ าท่วมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีมากกว่า 1 เดือน นอกจากนั้น ณ ข้อมูลปี พ.ศ. 2554 สวน
อุตสาหกรรมมีจ านวนโรงงาน 44 แห่ง มีจ านวนแรงงาน 30,000 คน มีมูลค่าการลงทุน 22,000 ล้านบาท ซึ่งสวน
อุตสาหกรรมบางกะดีได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยพิบัติดังกล่าวเต็มพ้ืนที่  

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้มีการฟ้ืนฟูให้
โรงงานกลับมาด าเนินการผลิตได้ช้า เนื่องจากเครื่องจักรเสียหายต้องน าเข้าเครื่องใหม่จากต่างประเทศ  
นอกจากนั้นมีรายงานว่ามีโรงงานที่ย้ายหรือปิดกิจการทันทใีนสวนอุตสาหกรรมบางกะดีทั้งสิ้น 3 แห่ง การที่โรงงาน
ในพ้ืนที่สวนอุตสากรรมบางกะดีประสบปัญหาการหยุดชะงักในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจากอุทกภัยปี พ.ศ. 
2554 มีส่วนท าให้อุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยีและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เช่น 
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บริษัทโซนี่ และบริษัทโตชิบา ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง
ต่อตลาดทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้งโรงงานบางแห่งของสวนอุตสาหกรรมได้เป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบโดยตรง (Direct 
Supplier) แก่ผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ท าให้กิจกรรมการผลิตยานยนต์หยุดชะงักอีกครั้งหลังจาก
เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว Great Earthquake ที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปีเดียวกัน 
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รูปภาพ 4.2: ปริมาณน้ าไหลผ่านพื้นที่ปี พ.ศ. 2554  
และการจัดการเพ่ือควบคุมการไหลผ่านของน้ าในระยะสั้น 

 
ที่มา: สวนอุตสาหกรรมบางกะดี (2012) แผนการปอ้งกันน้ าทว่มปี พ.ศ. 2555 
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รปูภาพ 4.3: ภาพถ่ายก่อนเกิดเหตุการณ์น้ าท่วมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี วันที่ 18 ตุลาคม 2554 

 
ที่มา: สวนอุตสาหกรรมบางกะดี (2012) แผนการปอ้งกันน้ าทว่มปี พ.ศ. 2555 

 
รูปภาพ 4.4: ภาพถ่ายมุมสูงทางอากาศ หลังเกิดเหตุการณ์น้ าท่วมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

 
ที่มา: สวนอุตสาหกรรมบางกะดี (2012) แผนการปอ้งกันน้ าทว่มปี พ.ศ. 2555 
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รูปภาพ 4.5: ทิศทางการไหลของน้ าผ่านคันก้ันน้ าทีพั่งทลาย 
และกลยุทธ์ในการผันน้ าออกจากสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

 
ที่มา: สวนอุตสาหกรรมบางกะดี (2012) แผนการปอ้งกันน้ าทว่มปี พ.ศ. 2555 

 

4.5.2 ระดับความสูงต่ าของพื้นที่ บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการน าร่องฯ 
 

จากการหารือร่วมผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือท าความเข้าใจลักษณะพ้ืนที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 คณะท างานจัดท าโครงการน าร่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ ได้
เห็นชอบร่วมกันว่า ควรมีการจัดท าแผนที่ระดับสูงต่ า เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในพ้ืนที่และ
กลยุทธ์เพ่ือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่กรณีการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยต่อไป โดย 
ADPC ได้ประสานงานกับส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
คณะท างานของโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือดูระดับความสูงต่ าของพ้ืนที่เทียบกับค่าระดับน้ าทะเลปานกลาง (ม. รทก. 
หรือ mean sea level: msl) โดยภาพรวมจะเห็นว่าพ้ืนที่น าร่องส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ 4-5 ม. รทก. อย่างไรก็
ตามนอกจากพ้ืนที่ริมตลิ่งแม่น้ าที่อยู่นอกคันกั้นน้ าถนนบางกะดีสายในแล้ว  ยังมีพ้ืนที่ที่มีความเป็นกังวลดังนี้ (1) 
พ้ืนที่ส่วนกลางค่อนมาทางตอนใต้ด้านตะวันตกของถนนติวานนท์ พ้ืนที่น าร่องมีระดับพ้ืนที่ต่ า 0-2 ม. รทก. (2) 
พ้ืนที่บริเวณศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ทางด้านทิศใต้ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีระดับพ้ืนที่ต่ า 
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0-2 ม. และ (3) พ้ืนที่บริเวณตอนบนฝั่งตะวันตกของถนนติวานนท์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชน ที่ตั้งโรงเรียน และ
ศูนย์ราชการบางแห่งมีพ้ืนที่ระดับ 2-4 ม. รทก. และ (4) พ้ืนที่ตามแนวติดต่อกับคลองบางหลวงเชียงรากมีพ้ืนที่
ระดับ 2-4 ม. รทก. 

 
รูปภาพ 4.6: แผนที่ระดับความสูงต่ าบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการน าร่อง Area BCM บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
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4.6 สถานที่ส าคัญ (Critical Facilities) ในพื้นที่ 
 

รูปภาพ 4.7: สถานที่ส าคัญบริเวณพ้ืนที่น าร่องโครงการ Area BCM 
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นอกจากระดับความสูงต่ าของพ้ืนที่มีความส าคัญต่อการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และกลยุทธ์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่แล้ว คณะท างานฯ ควรมีความรู้ความเข้าใจถึงสถานที่ตั้งของสถานที่ส าคัญ 
(Critical facilities) ในพ้ืนที่ เพ่ือที่จะมาร่วมกันตัดสินใจและก าหนดว่าสถานที่ใดควรที่จะได้เข้ารับการช่วยเหลือ 
และการอพยพก่อนกรณีเผชิญเหตุอุทกภัย สถานที่ใดควรที่จะถูกปกป้องในกรณีเกิดเหตุอุทกภัย และสถานที่ใด
เหมาะแก่การจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงให้แก่ชุมชน เป็นที่สังเกตว่าแผนที่ดังกล่าวได้แสดงสถานที่ส าคัญนอกขอบเขต
พ้ืนที่น าร่องด้วย เนื่องจากสถานที่นั้นมีความส าคัญ และสามารถเป็นพันธมิตรเมื่อเผชิญเหตุอุทกภัยร่วมกัน 

 
4.7 แหล่งน้ าส าคัญ 

 
ฝั่งตะวันตกของพ้ืนที่น าร่องบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งน้ าผิว

ดินที่ส าคัญของพ้ืนที่และจังหวัดปทุมธานี และมีคลองธรรมชาติและคลองท่ีสร้างข้ึนที่ส าคัญ ได้แก่ คลองรังสิต และ
คลองเชียงราก และคลองประปากรุงเทพฯ ส าหรับแหล่งน้ าใต้ดินในเขตจังหวัดปทุมธานี มีอยู่สองประเภท คือ 
แหล่งน้ าใต้ดินให้ปริมาณน้ าน้อย น้ ามีคุณภาพดีแต่บางพ้ืนที่เป็นน้ ากร่อย มีตะกอนและสนิมเจือปน และแหล่งน้ า
ใต้ดินมีปริมาณน้ ามาก น้ ามีคุณภาพดี พบในพ้ืนที่อ าเภอสามโคก ส าหรับพื้นที่น าร่องโครงการฯ พบว่าการขุดเจาะ
แหล่งน้ าใต้ดินท าได้ยาก เนื่องจากแหล่งน้ าใต้ดินอยู่ค่อนข้างลึกและมีปริมาณน้ าน้อย (อ้างอิงจากข้อมูล โครงการ
ชลประทานจังหวัดปทุมธานี พฤษภาคม 2559)  

 
4.8 โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ 

 
4.8.1 การคมนาคมขนส่ง 

 
การคมนาคมโดยส่วนใหญ่ใช้การขนส่งทางบก  ถนนส่วนใหญ่มีสภาพใช้การได้ดี  ถนนหลักที่ใช้ในการ

คมนาคม คือ ทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) เป็นทางหลวงสายหลักในแนวเหนือและใต้ผ่านย่าน
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ของจังหวัด เชื่อมโยงกับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยปัจจุบันทางหลวง
หมายเลข 306 ใช้เป็นคันกันน้ า ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา และ ทางหลวงหมายเลข 345 (หรือ 3100) เป็น
ทางหลวงสายหลักดานทิศใตที่ส าคัญเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอก ท าใหสามารถติดตอกับภาคใตภาคตะวันตก และ
ภาคเหนือ ส าหรับเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญรองลงมาที่ใช้สัญจรภายในพ้ืนที่ได้แก่ ถนนบางกะดีสายใน (คสล.) ถนน
สายประตูน้ าเชียงราก (คสล.) ถนนเลียบคลองประปา (คสล. และเฉพาะรถเล็ก) และถนนบางกุฎีทอง (ลาดยาง)  

นอกจากนั้น หลังน้ าท่วมใหญ่ปี 2554 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ได้ก่อสร้างถนนจากสวนอุตสาหกรรมฯ 
ไปเชื่อมต่อกับถนนเลียบคลองประปาเพ่ือใช้เป็นเส้นทางฉุกเฉินหากเกิดภัยพิบัติ แต่มีข้อจ ากัดที่ส าคัญ 2 ประการ 
คือ รถที่ได้รับอนุญาตให้วิ่งผ่านเส้นทางนี้ได้จะต้องเป็นรถยนต์ขนาด 4 ล้อ และมีความสูงไม่เกิน 2.50 เมตร และ
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สวนอุตสาหกรรมฯ จะต้องจ่ายค่าเชื่อมต่อถนนเป็นเงินกว่า 97 ล้านบาท พร้อมรับผิดชอบค่าเช่าใช้เส้นทางให้กับ
การประปา 

ถึงแม้ว่า ถนนสายบางพูน – รังสิต ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ศึกษาโครงการน าร่อง แต่เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อ
กับถนนติวานนท์ (306) และอยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่น าร่อง กรณีเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยถนนสายนี้จะเป็น
เส้นทางที่สามารถขนส่งสิ่งของหรือรับความช่วยเหลือจากภายนอกได้ เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่ อมต่อกับทางด่วน
บริเวณฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และเชื่อมโยงไปสู่ภาคเหนือ วงแหวนตะวันออก-ตะวันตก และเข้าสู่กรุงเทพฯ อีกทั้ง 
ถนนสายนี้มีขนาดกว้างสามารถรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้   

นอกจากถนนในพ้ืนที่น าร่องจะใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง หลังจากเกิดเหตุน้ าท่วมใหญ่ปี พ.ศ . 2554 
ถนนสายหลักได้ถูกซ่อมแซมและปรับปรุงให้ใช้เป็นแนวป้องกันน้ าให้แก่พ้ืนที่ ดังนี้ 

 ทิศเหนือของพ้ืนที่น าร่อง ถนนประตูน้ าเขียงราก มีความสูงหลังจากซ่อมแซมแล้ว + 3.5 ม.รทก. 
 ทิศตะวันออกของพ้ืนที่น าร่อง ถนนเลียบคลองประปา มีความสูงหลังจากซ่อมแซมแล้ว +2.77 ม.

รทก. 
 ทิศตะวันตกของพ้ืนที่น าร่อง ถนนบางกะดีสายใน มีความสูงหลังจากซ่อมแซมแล้ว +2.5 ม.รทก. 
 ทิศใต้ของพ้ืนที่น าร่อง ถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ มีความสูงหลังจากซ่อมแซมแล้ว +4.00 ม.

รทก. และมี Barrier สูง 0.8 เมตร 
 ถนนติวานนท์ ซึ่งเป็นถนนที่อยู่กึ่งกลางของพ้ืนที่น าร่อง มีความสูงหลังจากซ่อมแซมแล้ว +4.00 ม.

รทก. และมี Barrier สูง 1 เมตร 
 

4.8.2 การสื่อสารและโทรคมนาคม 
  

การติดต่อขอใช้บริการโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ที่ส านักบริการโทรศัพท์บางพูน และจากบริษัทเทเลคอม
เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ครอบคลุมพ้ืนที่โครงการน าร่องและมีเสา
รับ-ส่งสัญญาณ ประกอบด้วย 3 รายหลัก ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) บมจ. โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) นอกจากนั้นต าบลบางกะดีมีสถานีวิทยุชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง คือ สถานีวิทยุชุมชนบางกะดีอาเขต คลื่น FM 98.75 MHZ หมู่ที่ 2  ส าหรับเสียงไร้สาย ปัจจุบัน
เทศบาลต าบลบางกะดี ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย 17 ชุมชน ส าหรับเทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีหอกระจายข่าวจ านวน 
1 แห่ง 
 การประชุมคณะท างานฯ มีความเห็นร่วมกันว่า หากเกิดภัยพิบัติจังหวัดปทุมธานีจะจัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสาร 
เพ่ือให้หน่วยงานด้านการปกครองของจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเชื่อมต่อคลื่นความถี่ส าหรับ
รับฟังข่าวสารจากทางจังหวัด ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะมีวิทยุสื่อสารที่ออกให้โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ตั้งข้อค าถามว่าหากเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ส านักงานป้องกันและ
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บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี จะสามารถให้วิทยุสื่อสารและอนุญาตให้บริษัทเอกชนสามารถเชื่อต่อสัญญาน
เพ่ือรับฟังข่าวสารได้หรือไม่ 
 

4.8.3 ไฟฟ้า 
 

การให้บริการด้านการไฟฟ้าในพ้ืนที่ของโครงการ Area BCM ขึ้นอยู่กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 
(บางกะดี) โดยประกอบสถานีย่อย (sub-station) ในพ้ืนที่ ได้แก่ สถานีย่อยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สถานีย่อยการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และสถานีย่อยสวนอุตสาหกรรมบางกะดี หากเกิดภัยพิบัติไฟฟ้าไม่สามารถใช้การได้ตามปกติจะไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชนและหน่วยงานราชการมากนัก แต่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการผลิตสินค้า 
  

4.8.4 การประปา  
  
 การให้บริการด้านการประปาของเทศบาลต าบลบางกะดี และเทศบาลต าบลบ้านใหม่ขึ้นอยู่กับส านักงาน
ประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต อย่างไรก็ตาม สวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีโรงผลิตน้ าประปาด้วยก าลัง
การผลิต 18,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยใช้กับโรงงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี วันละประมาณ 10,000 
ลูกบาศก์เมตร/วัน และสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เมตร/วัน เนื่องจากสวน
อุตสาหกรรมบางกะดีไม่มีรถบรรทุกน้ า หากเกิดเหตุฉุกเฉินภาครัฐบาลหรือชุมชมสามารถจัดหารถบรรทุกเพ่ือรับ
น้ าประปาได้จากโรงผลิต 

  
4.8.5 ก๊าซธรรมชาติ 

  
 ก๊าซธรรมชาติ มีการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อล าเลียงใต้ดิน เพ่ือส่งไปเป็นเชื้อเพลิงส าหรับใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม กรณีเกิดอุกทกภัยจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบท่อล าเลียงใต้ดินแต่อย่างใด 
  

4.8.6 ระบบการจัดการของเสีย 
  

 จากการส ารวจการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางกะดี ในปี พ.ศ. 255731 ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของโครงการน าร่อง พบว่าเทศบาลต าบลบางกะดีมีความสามารถเก็บรวบรวมขยะตาม
แหล่งก าเนิดได้ประมาณวันละ 20 ตัน โดยเทศบาลฯ ได้ก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ณ สถานที่ก าจัดขยะของ
                                                           
31 www.bangkadi.go.th 
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ภาคเอกชน เขตเทศบาลต าบลบางพลี อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส าหรับการดูดฝุ่นเทศบาลต าบล
บางกะดีมีรถกวาดฝุ่นจ านวน 1 คัน โดยออกปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกวัน  
 การจัดการน้ าเสียในเขตเทศบาลต าบลบางกะดี หากเป็นโรงงานในเขตสวนอุตสาหกรรมจะท าการบ าบัด
น้ าเสียก่อนส่งเข้าสู่ระบบบ าบัดของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบสวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี อย่างไรก็ตามน้ าเสีย น้ าทิ้งของชุมชนริมน้ า จะปล่อยน้ าทิ้งลงสู่คลองระบายน้ าต่าง ๆ และแม่น้ าเจ้าพระยา 
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บทที่ 5 การจัดท า Area BCM: การวิเคราะห์ผลกระทบต่อพื้นที่ 
 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะของพ้ืนที่ ของคณะท างานจัดท าโครงการน าร่องการ
บริหารความต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่ ท าให้คณะท างานฯ มีความชัดเจนของขอบเขตพ้ืนที่ในการจัดท าโครงการน า
ร่องฯ Area BCM และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรในคณะท างาน เมื่อได้รับทราบถึงข้อมูล
ลักษณะพ้ืนที่แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ผลกระทบต่อพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การหากลยุทธ์บริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจส าหรับการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในพ้ืนที่มีศักยภาพ
ในการฟื้นฟูการด าเนินงานในระยะเวลาอันรวดเร็ว แม้จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  

โดยการวิเคราะห์ผลกระทบต่อพ้ืนที่ นอกจากจะต้องเข้าใจลักษณะพ้ืนที่ทีไ่ด้กล่าวไปในข้างต้นแล้ว เพ่ือให้
เข้าใจถึงปัญหาและระบบการจัดการที่อาจเกิดขึ้นกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ การสร้างสถานการณ์จ าลองจะช่วยให้
คณะท างานมองเห็นภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 
5.1 การจ าลองสถานการณ์อุทกภัย 

 
การจ าลองสถานการณ์ภัยพิบัติ และการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ เป็นไปเพ่ือสร้างทิศทาง ดังนี้ 
1) ศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระดับพ้ืนที่โดยเฉพาะผลกระทบทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นเมื่อการ

ด าเนินงานหยุดชะงัก  
2) วิเคราะห์ถึงสิ่งจ าเป็นที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน และระบุระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนสภาพการ

ด าเนินงาน 
3) เป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดท าแผนเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งฟ้ืนฟูการด าเนิน

กิจการภายในระยะเวลาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในพ้ืนที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งถ้าหาก
เกินก าหนดเวลานี้ จะมีความเสี่ยงสูงต่อความล้มเหลวในการฟ้ืนฟูการด าเนินการนั้นให้กลับมาสู่สภาพ
ปกต ิ

การจ าลองสถานการณ์ภัยพิบัติ ควรค านึงถึงสถานการณ์ท่ีเลวร้ายที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะ
วิเคราะห์มาจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมา ซึ่งจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางกลยุทธ์ Area BCM ในวัน
จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟคลับ ได้มีการอภิปรายถึงการใช้สถานการณ์ภัยพิบัติ
จ าลองตามเหตุการณ์อุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นจริง เมื่อปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นมี
ระยะเวลาที่ยาวนานและมีความรุนแรงที่เพ่ิมขึ้นไปตามระยะเวลา ดังนั้น ที่ประชุมเห็นควรให้มีการจ าลอง
สถานการณ์ตามระดับความรุนแรงของอุทกภัย โดยที่ประชุมจะใช้ระดับความรุนแรงดังกล่าวเป็นตัวก าหนดระยะ
สถานการณ์และการด าเนินการ ณ ระยะ นั้น  



 86  
 

อนึ่ง ที่ประชุมเห็นควรให้ใช้การยกระดับความรุนแรงของอุทกภัยตามรูปแบบสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
แต่เปลี่ยนเกณฑ์การชี้วัด (อัตราการระบายน้ า และระดับน้ าเจ้าพระยา ณ ประตูระบายน้ า (ปตร) ส าแล) ในแตล่ะ
ระยะ เนื่องจากเกณฑ์การชี้วัดในแต่ละระยะของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีอิงจากขีดความสามารถของสวน
อุตสาหกรรมในการรับมืออุทกภัยเท่านั้น  

นอกจากนั้นที่ประชุมเห็นว่าหากอ้างอิงตามสถานการณ์จ าลองจากเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 การเฝ้า
ระวังอัตราการระบายน้ า (ปริมาณน้ าไหลผ่าน) แม่น้ าเจ้าพระยาควรมีการติดตามข้อมูลตั้งแต่ปริมาณน้ าท้ายเขื่อน
เจ้าพระยาที่ สถานี C13 อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และท้ายเขื่อนพระรามหกที่สถานี S5 อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งมีการเฝ้าระวังแม่น้ าเจ้าพระยาก่อนเข้าสู่ปริมณฑลและ
กรุงเทพมหานครที่สถานี C29A อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ปริมาณน้ าไหลผ่านสถานีเฝ้า
ระวังตามเกณฑ์ของกรมชลประทาน 

จากการศึกษาข้อมูลกรมชลประทานพบเกณฑ์ระดับน้ าเพ่ือเฝ้าระวังและเตือนภัยในพ้ืนที่ลุ่มเจ้าพระยาที่
สถานี C13 S5 และ C29A ดังนี้ 

 
ตาราง 5.1: เกณฑ์ระดับน้ าเพ่ือเฝ้าระวังและเตือนภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 

จังหวัด สถานีเฝ้าระวัง ระดับปริมาณน้ าปกติ 
(ลบ.ม./ วินาที) 

ระดับปริมาณน้ า
วิกฤต (ลบ.ม./ 

วินาที) 

ระดับน้ าท่วม 
ปริมาณน้ า (ลบ.ม. / 

วินาที) 
ชัยนาท C13 อ.สรรพยา 

เฝ้าระวังเม่น้ า
เจ้าพระยา 

< 1,800 1,800 – 2,840 >2,840 

พระนครศรีอยุธยา S5 อ.เมือง 
เฝ้าระวังแม่น้ าป่าสัก 

< 700 700 – 1,400 >1,400 

C29A อ.บางไทร  
เฝ้าระวังแม่น้ า 
เจ้าพระยา 

< 2,500 2,500 – 3,500 >3,500 

ที่มา: กรมชลประทาน รายงานประจ าป ี2555 

 
นอกจากการชี้วัดปริมาณน้ าที่จะไหลผ่านจากทางเหนือลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา เพ่ือมีการป้องกันและบรรเทา

อุทกภัยให้ครอบคลุมทุกมิติ ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะท างาน Area BCM ให้ความเห็นว่าควรมีเกณฑ์ชี้วัด
เรื่องปริมาณน้ าฝน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจท าให้เกิดน้ าท่วมได้ ตาราง 5.2 แสดงถึงเกณฑ์ชี้วัดการยกระดับความ
รุนแรงของภัยน้ าท่วมโดยค านึงถึงปริมาณน้ าไหลผ่านสถานีเฝ้าระวังของกรมชลประทาน ระดับน้ าในแม่น้ า
เจ้าพระยา ณ ปตร.สน.คลองบางหลวงเชียงราก และปริมาณน้ าฝนในพ้ืนที่น าร่อง นอกจากนั้นที่ประชุมให้
ข้อสังเกตว่า นอกจากเกณฑ์ระดับน้ าเพ่ือเฝ้าระวัง อาจมีการเผยแพร่สื่อหรือภาพที่ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่
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สามารถคาดคะเนด้วยตาเปล่าได้ง่าย เพ่ือพิจารณาการยกระดับความรุนแรงของอุทกภัย  ยกตัวอย่างเช่น ภาพ
รายงานสถานการณ์น้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา ของกรมชลประทาน (รูปภาพ 5.1) ซึ่งบ่งบอกถึงระยะเวลาการไหล
ของน้ าจากสถานีเฝ้าระวังจุดหนึ่งไปถึงสถานีเฝ้าระวังอีกจุดหนึ่ง เช่น จากภาพน้ าจากสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยา 
ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 จะไหลผ่านสถานี C35 อยุธยา ภายใน 24 ชม. ซึ่งสามารถท าให้ประชาชนและ
ภาคเอกชนคาดคะเนถึงระยะเวลาที่น้ าไหลผ่านจังหวัดปทุมธานีได้ง่ายยิ่งขึ้น  

นอกจากนั้น ผังลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่างเป็นอีกภาพหนึ่งที่ท าให้ประชาชน หรือภาคเอกชนที่ไม่คุ้นเคย
กับระบบการระบายน้ าของลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง สามารถท าความเข้าใจเกี่ยวกับการระบายน้ าได้โดยง่าย 
จากรูปภาพ 5.2 คือ รายงานสถานการณ์ผังลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งท าให้เข้าใจว่าสถานีเฝ้าระวัง C13 
เป็นจุดส าคัญที่วัดปริมาณน้ าไหลผ่าน เนื่องจากอยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา รวมไปถึง สถานี S5 ซึ่งเป็นสถานีวัด
ปริมาณน้ าจากเขื่อนพระรามหกและแม่น้ าลพบุรีที่จะมาบรรจบแม่น้ าเจ้าพระยาก่อนถึงสถานี C29A ซึ่งอยู่ ณ 
อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ตาราง 5.2 เกณฑ์ชี้วัดการยกระดับความรุนแรงของภัยน้ าท่วม 

ระดับความรุนแรง เกณฑ์ชี้วัด 
อัตราระบายน้ า แม่น้ า

เจ้าพระยา/ ป่าสัก 
(ลบ.ม./ วินาที) 

ระดับเจ้าพระยา ณ ปตร.สน.
คลองบางหลวงเชียงราก (ม. 

รทก.) 

ปริมาณน้ าฝนในพื้นที่น า
ร่อง (มิลลิเมตร/ชม.) 

ปกต ิ <1,800 (C13) 
<700 (S5) 

<2,500 (C29A) 

<1.5 <60 
ฝนตก 1 วัน 

เฝ้าระวัง >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 
ฝนตกตดิต่อกัน เกิน 1-2 วัน 
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รูปภาพ 5.1: ภาพรายงานสถานการณ์น้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา 

 

 
ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน, http://www.hydro-
5.com/index_.php?id=100P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.hydro-5.com/index_.php?id=100P
http://www.hydro-5.com/index_.php?id=100P
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รูปภาพ 5.2: ผังลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนล่าง 

 
ที่มา: ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ า กรมชลประทาน 
http://water.rid.go.th/flood/plan_new/chaophaya/Chao_low.php?cal2=03102016 
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5.2 ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัย 
 
 เมื่อพิจารณาจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัยตามระดับความรุนแรงของการเกิดอุทกภัย สามารถวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน
ได้ ดังต่อไปนี้ 

ตาราง 5.3: ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัยตามระดับความรุนแรง 
ระดับความรุนแรง ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

ด้านชุมชน ด้านอุตสาหกรรม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ปกต ิ ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ 

เฝ้าระวัง ปริมาณน้ าจากภาคเหนือและน้ าลน้ตลิ่ง 
 ไม่ได้รับผลกระทบหากระดบัน้ าเจา้พระยาบริเวณคลองบาง
กุฎีทองไม่เกิน 1.5 เมตร 
 กรณีเกิน 1.5 เมตร ประชาชนโดยเฉพาะหมู่ที่ 1,2, และ 3 ที่
อยู่บริเวณถนนบางกะดีสายใน อาจไดร้ับความไมส่ะดวกในการ
เดินทาง และที่พักอาศัยอาจไดร้ับความเสยีหายบางส่วน   

 
ปริมาณน้ าฝนตกในพื้นที่ 
 ไม่ได้รับผลกระทบ 

ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ 

เสี่ยง ปริมาณน้ าจากภาคเหนือและน้ าลน้ตลิ่ง 
 บ้านเรือนโดยเฉพาะหมู่ที่ 1,2, และ 3 ที่อยู่นอกคันกันน้ า 
ได้รับความเสียหายหนัก ประชาชนต้องอพยพไปอาศัยอยู่ท่ีอื่น และ
เกิดความไมส่ะดวกในการเดินทาง นอกจากนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุจาก
สายไฟฟ้า 
 ประชาชนสูญเสียรายได้ และอาจตกงานเนื่องจากไมส่ามารถ
เดินทางไปปฏิบตัิงานได ้
 มีปัญหาด้านการสุขาภิบาล สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ 
โดยเฉพาะผู้เปราะบางอาจไดร้ับโรคที่มากับน้ าโดยง่าย 
 มีปัญหาการใช้ไฟฟ้า และน้ าประปาบางจุด 

 

ปริมาณน้ าจากภาคเหนือและน้ าลน้ตลิ่ง 
 ได้รับผลกระทบทางอ้อม จากคู่ค้าที่

อยู่ในพ้ืนท่ีน้ าท่วม 
 พนักงานบางส่วนไม่สามารถเดินทาง

มาท างานได้เนื่องจากภาวะน้ าท่วม 
 
ปริมาณน้ าฝนตกในพื้นที่ 
 บริเวณพื้นท่ีแอ่งกะทะมีน้ าท่วมขัง

เพื่อรอการระบาย 
 เกิดความล่าช้าในการขนส่งสินค้า

ให้แก่ลูกค้า 

ปริมาณน้ าจากภาคเหนือและน้ าลน้
ตลิ่ง 
 ได้รับผลกระทบเล็กน้อย 
จากการช ารุดอุปกรณ์ เสาไฟฟ้า 
หรืออ่ืน ๆ 
 อาจไมส่ามารถบริการจ่าย
ไฟฟ้าและประปาแกภ่าคประชาชน
ได้อย่างท่ัวถึง 
 ถนนมีการช ารุดเล็กน้อย
เนื่องจากถูกน้ าท่วมขัง 



 91  
 

ระดับความรุนแรง ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
ด้านชุมชน ด้านอุตสาหกรรม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปริมาณน้ าฝนตกในพื้นที่ 
 ประชาชนอาจไดร้ับความไมส่ะดวกในการเดินทางเนื่องจาก

น้ าท่วมขัง เพื่อรอการระบาย 
 ผู้เปราะบางอาจได้รับโรคที่มากับน้ าโดยง่ายหากต้องเดินลุย

น้ าเป็นเวลานาน 
 พาหนะเดินทางของประชาชนอาจได้รับความเสียหาย 

 

 
 

 ระบบการก าจัดของเสยี
อาจมีปัญหากรณีถูกน้ าท่วมขัง 

 
ปริมาณน้ าฝนตกในพื้นที่ 
 อาจมีไฟฟ้าดับในบริเวณใด

บริเวณหนึ่งช่ัวคราว 
 ถนนมีการช ารุดเล็กน้อย 

เนื่องจากถูกน้ าท่วมขัง 
 ระบบการก าจัดของเสยีอาจมี

ปัญหากรณีถูกน้ าท่วมขัง 
วิกฤต ปริมาณน้ าจากภาคเหนือและน้ าลน้ตลิ่ง 

 บ้านเรือน ได้รับความเสยีหายหนกั ประชาชนต้องอพยพไป
อาศัยอยู่ที่อ่ืน และเกดิความไม่สะดวกในการเดินทาง นอกจากน้ัน
อาจเกิดอุบัติเหตุจากสายไฟฟ้า 
 ประชาชนสูญเสียรายได้ และตกงาน 
 ประชาชนอาจไดร้ับบาดเจ็บถึงชีวิตจากเหตุน้ าท่วมสูง หรือ
โรค หรือสัตว์มีพิษท่ีมากับน้ า 
 พาหนะเดินทางของประชาชนได้รบัความเสยีหาย 
 ปัญหาด้านสุขาภิบาลและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ กรณี
ประชาชนไม่อพยพออกนอกพ้ืนท่ี 
 ประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในทรัพยส์ิน 
รวมทั้งที่อยู่อาศัย 
 เกิดปัญหาความเครียด กังวล ท าให้สุขภาพเสีย 
 ไม่สามารถใช้สาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า) ได้ และได้รับ
ความไมส่ะดวกในการหาเครื่องอุปโภคบรโิภค 
 

 

ปริมาณน้ าจากภาคเหนือและน้ าลน้ตลิ่ง 
 มีปัญหาเรื่องการด าเนินธุรกิจอยา่ง

ต่อเนื่องแก่ลูกค้า 
 พื้นที่บางส่วนของโรงงานอาจถูกน้ า

ท่วม 
 ได้รับความไม่สะดวกในการใช้

สาธารณูปโภคต่าง ๆ  
 พนักงานบางส่วนไม่สามารถเดินทาง

มาท างานได้เนื่องจากภาวะน้ าท่วม 
 การขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความ

ยากล าบาก หรือไมส่ามารถท าการ
ขนส่งได ้

 เครื่องจักรที่ไม่สามารถยกข้ึนหรือ
เคลื่อนที่ได้อาจถูกน้ าท่วมขัง ไดร้บั
ความเสยีหาย ต้องหยดุการผลติ 

ปริมาณน้ าฝนตกในพื้นที่ 

ปริมาณน้ าจากภาคเหนือและน้ าลน้
ตลิ่ง 
 อุปกรณ์ เครื่องจักร ไดร้ับความ

เสียหาย 
 พื้นทีท่ี่ส าคัญต่อการควบคุมการ

จ่ายกระแสไฟฟ้า หรือการผลิต
น้ า จนต้องหยุดด าเนินการผลติ 
ส่งผลใหไ้มส่ามารถให้บริการแก่
ประชาชน เอกชน และ
อุตสาหกรรมไดต้ามเปา้หมาย
ที่ตั้งไว ้

 ถนนถูกกัดเซาะ ได้รับความ
เสียหายอย่างหนัก 

 สถานท่ีจัดเก็บขยะมลูฝอย 
รวมถึงการก าจัดของเสียไม่
สามารถใช้บริการได ้
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ระดับความรุนแรง ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
ด้านชุมชน ด้านอุตสาหกรรม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 ปริมาณน้ าฝนตกในพ้ืนท่ี 
 พื้นที่อาศัยบางส่วน โดยเฉพาะตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีแอ่งกะทะ ได้รับ
ความเสยีหายจากน้ าท่วม 
 ประชาชนอาจไดร้ับความไมส่ะดวกในการเดินทางเนื่องจาก
น้ าท่วมขัง เพื่อรอการระบาย 
 ผู้เปราะบางอาจได้รับโรคที่มากับน้ าโดยง่ายหากต้องเดินลุย
น้ าเป็นเวลานาน 
 พาหนะเดินทางของประชาชนอาจได้รับความเสียหาย 
 เกิดปัญหาความเครียด กังวล ท าให้สุขภาพเสีย 
 มีปัญหาการใช้ไฟฟ้า และน้ าประปาบางจุด 
 อาจเกิดน้ าท่วมสูงโดยฉับพลันหากสถานีสูบน้ าไม่ท างาน ท า

ให้บ้านเรือนอาศัยได้รบัความเดือนร้อน 

 บริเวณพื้นท่ีแอ่งกะทะมีน้ าท่วมขัง
เพื่อรอการระบาย 

 อาจเกิดน้ าท่วมสูงโดยฉับพลันหาก
สถานีสูบน้ าไม่ท างาน ท าให้การผลิต
และการขนส่งหยุดชะงัก 

 เกิดความล่าช้าในการขนส่งสินค้า
ให้แก่ลูกค้า 

 อาจมีปัญหาในการใช้ไฟฟ้า และ
น้ าประปาบางจดุ 

 
ปริมาณน้ าฝนตกในพื้นที่ 
 บริเวณพื้นท่ีแอ่งกะทะมีน้ าท่วม

ขังเพื่อรอการระบาย 
 อาจเกิดน้ าท่วมสูงโดยฉับพลัน

หากสถานีสูบน้ าไม่ท างาน ท าให้
ระบบขนส่ง และสาธารณภูปโภค
มีปัญหา 

 เกิดไฟฟ้าดับในบริเวณใดบรเิวณ
หนึ่งเป็นเวลานาน 
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5.3 ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ 
 

5.3.1 แผนผังการวิเคราะห์ทรัพยากร 
 

 เพ่ือให้ทราบถึง ความสัมพันธ์ระหว่างภัยพิบัติ ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน และผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนในระดับพ้ืนที่ คณะท างานสามารถสร้างแผนผังการวิเคราะห์ได้ ดังตัวอย่าง  
 

รูปภาพ 5.3: ตัวอย่างแผนผังการวิเคราะห์ทรัพยากร 

 
ที่มา: คู่มือการวางแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ ฉบับภาษาไทย (2558) JICA แปลโดย ADPC 

 
 ทรัพยากร (Resources) คือ องค์ประกอบทั้งหมดที่องค์กรต้องใช้เพ่ือให้การด าเนินการด าเนินต่อไปได้ 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ยกตัวอย่างเช่น บุคลากร ทักษะความรู้ เทคโนโลยี อาคารสถานที่ วัตถุดิบ ข้อมูล และ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันและความต่อเนื่องทางอุตสาหกรรม เช่น พลังงาน ประปา 
การสื่อสาร การขนส่ง ระบบก าจัดของเสีย และอ่ืน ๆ โดยโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนมากถูกก าหนดให้เป็น ทรัพยากร
ภายนอก (External Resources)  
 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางกลยุทธ์ Area BCM ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่
ประชุมได้อภิปรายถึง ทรัพยากร สิ่งจ าเป็น หรือโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เพ่ือเอ้ืออ านวยการด าเนินธุรกิจอย่าง
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ต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ เขตอุตสาหกรรม บริษัทผู้เช่าในสวนอุตสาหกรรม พนักงาน เขตเมืองชุมชน ผู้อาศัยใน
พ้ืนที่ แม่น้ า ถนน ทางรถไฟ (ไม่ส าคัญในพ้ืนที่) รถสินค้าและเรือเมื่อเกิดเหตุน้ าท่วม รถโดยสาร ท่าเรือ (ไม่มีใน
พ้ืนที่) สนามบิน (ไม่มีในพ้ืนที่) ไฟฟ้า ประปา ประปาเพ่ือการอุตสาหกรรม ก๊าซธรรมชาติเพ่ือการอุตสาหกรรม 
โทรศัพท ์อินเตอร์เนต อาคารสาธารณะ และเครื่องช่วยป้องกันภัยพิบัติ (เช่น คันดิน ประตูน้ า) ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้
อภิปรายถึง ระยะเวลาที่ต้องการฟ้ืนฟูทรัพยากรเหล่านี้ในที่ประชุมด้วย 
 

5.3.2 การระบุปัญหาคอขวด (Bottlenecks) ของพื้นที่ (ความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การหยุดชะงักของทรัพยากร) และความสามารถในการฟื้นฟูภัยพิบัติ 
  
 ทรัพยากร หรือโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความส าคัญมากต่อการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่ กรณีเกิด
ความเสียหาย สิ่งเหล่านี้อาจจะกลายเป็นปัญหาคอขวด (Bottle necks) หรือปัจจัยที่ส าคัญที่หากขาดไปจะส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อพ้ืนที่ หรือท าให้กระบวนการทั้งหมดไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได้ เป็นเหตุให้การฟ้ืนฟูสิ่งต่าง ๆ 
ล่าช้า ซึ่งส่วนมากปัญหาคอขวดนี้ มาจากความเสียหายด้านโครงสร้างของโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือความเสียหายด้านการ
ใช้งานของโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ด้านการคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคเพ่ือการยังชีพ  
 คณะท างานจัดท าโครงการน าร่องการบริหารความต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่ บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ได้
ใช้แผนที่ระดับสูงต่ า ภาพถ่ายดาวเทียม และแผนที่ตั้งสถานที่ส าคัญบริเวณพ้ืนที่น าร่อง เพ่ือท าการวิเคราะห์และ
อภิปรายปัญหาคอขวดที่อาจจะเกิดขึ้น และความสามารถในการฟ้ืนฟูหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ รวมทั้งระยะเวลายอมรับการ
ขาดแคลนทรัพยากร โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

ตาราง 5.4: การระบุปัญหาคอขวดในพ้ืนที่ 
กรณีเกิดอุทกภัยอยู่ในระดับ เสี่ยงถึงวิกฤต 

ทรัพยากร ลักษณะความ
เสียหาย  

ผลกระทบต่อพ้ืนท่ี ความสามารถใน
การฟื้นฟูหลัง

เกิดเหตุภัยพิบัติ
ในปัจจุบัน 

ระยะเวลาที่
ยอมรับ การขาด

สิ่งที่จ าเป็นนี้ 
(ภาวะหยุดชะงัก) 

ความจ าเป็นที่
ต้องมีมาตรการ

เพื่อรองรับ
เพิ่มเตมิ 

น้ าประปา มีการปนเปื้อน ไม่สามารถมีน้ าดิบใช้ใน
กระบวนการผลติและ
การบริโภค 

ปานกลาง ไม่เกิน 1 วัน จ าเป็น 

ไฟฟ้า ปริมาณน้ ามาก 
จ าเป็นต้องตัดไฟ
บางส่วน 
โดยเฉพาะส่วน

ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ 
หรือมีไม่เพียงพอ 

ปานกลาง ไม่เกิน 1 วัน 
ส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 

จ าเป็น 
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กรณีเกิดอุทกภัยอยู่ในระดับ เสี่ยงถึงวิกฤต 
ทรัพยากร ลักษณะความ

เสียหาย  
ผลกระทบต่อพ้ืนท่ี ความสามารถใน

การฟื้นฟูหลัง
เกิดเหตุภัยพิบัติ

ในปัจจุบัน 

ระยะเวลาที่
ยอมรับ การขาด

สิ่งที่จ าเป็นนี้ 
(ภาวะหยุดชะงัก) 

ความจ าเป็นที่
ต้องมีมาตรการ

เพื่อรองรับ
เพิ่มเตมิ 

ของครัวเรือน เพื่อ
ความปลอดภัยใน
พื้นที่  

ไม่เกิน 3 วัน 
ส าหรับครัวเรือน 
(กรณีน้ าลด) 

ถนนสายติวานนท์ 
(306) 

น้ าท่วมขังเกิน 50 
ซม.  

ท าให้มีการสญัจรในเชิง
บุคคลและเชิงพาณิชย์
ยากล าบากเนื่องจาก
เป็นถนนหลัก 
ประชาชนท่ีอยู่อาศัย
ด้านฝั่งตะวันตกของ
ถนนอาจได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

สูง ไม่เกิน 1 วัน จ าเป็น 

ถนนเลียบคลอง
ประปา 

ถนนพัง เนื่องจาก
แรงดันของ
ปริมาณน้ า  

ไม่สามารถใช้เส้นทาง
ส ารอง ส าหรับ 
โลจสิติกส์ของสวน
อุตสาหกรรม 

- ไม่เกิน 1 วัน จ าเป็น 

ถนนบางกะดี
สายใน 

ถนนท่ีใช้เป็นคัน
กันน้ าถูกน้ าท่วม
ขังเกิน 2 เมตร 

ประชาชนท่ีอยู่นอกคัน
กั้นน้ าได้รับความ
เดือดร้อน 

สูง ไม่เกิน 1 วัน จ าเป็น 

ถนนสายประตูน้ า
เชียงราก 

ถนนท่ีใช้เป็นคัน
กันน้ าถูกน้ าท่วม
ขังเกิน 2 เมตร 

น้ ามีโอกาสเข้าสู่พื้นที่
ด้านในของสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี  

สูง ไม่เกิน 1 วัน จ าเป็น 

ประตรูะบายน้ า
ช่ัวคราว สถานี
รังสิต 

**ไมม่ีความ
เสียหาย แต่ประตู
ระบายน้ าอยูล่ึก
เข้าไปในพ้ืนท่ีเพื่อ
เอื้อประโยช์ให้เรือ
ทรายใช้ในการ
พาณิชย ์
 

ประชาชนท่ีอยู่บริเวณ
ริมแม่น้ าด้านนอกประตู
ระบายน้ าไดร้ับความ
เดือดร้อน และมโีอกาส
เกิดน้ าท่วมตั้งแต่อยู่ใน
ระดับเฝ้าระวังถึงเสี่ยง 

ต่ า - - 
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กรณีเกิดอุทกภัยอยู่ในระดับ เสี่ยงถึงวิกฤต 
ทรัพยากร ลักษณะความ

เสียหาย  
ผลกระทบต่อพ้ืนท่ี ความสามารถใน

การฟื้นฟูหลัง
เกิดเหตุภัยพิบัติ

ในปัจจุบัน 

ระยะเวลาที่
ยอมรับ การขาด

สิ่งที่จ าเป็นนี้ 
(ภาวะหยุดชะงัก) 

ความจ าเป็นที่
ต้องมีมาตรการ

เพื่อรองรับ
เพิ่มเตมิ 

ศูนย์พักพิง โรงเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีใช้
เป็นศูนย์พักพิงผู้
อาศัยนอกคันก้ัน
น้ า ถนนบางกะดี
สายใน น้ าท่วมขัง
เกิน 1 เมตร 

ชุมชนบริเวณโรงเรยีน 
และผู้อาศัยนอกคันกั้น
น้ าไม่มีที่อยู่อาศยั
ในช่วงน้ าท่วม 

ต่ า ไม่เกิน 1 วัน 
หลังจากเริม่เปดิ
ศูนย์พักพิง 

จ าเป็น 

เสบียงอาหาร ขาดแคลน 
เนื่องจาก เกิด
ความล าบากใน
การจัดส่งและมี
ราคาสูง 

ผู้อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีขาด
แคลนเครื่องบริโภค 

สูง ไม่เกิน 1 วัน ไม่จ าเป็น 

ถนนเลียบคลอง
ประยรูศักดิ ์

** ไม่มคีวาม
เสียหาย แต่ถนนนี้
ใช้เป็นคันกันน้ า
ที่มาจากตอนบน 
ไปสู่กรุงเทพฯ ท า
ให้การระบายน้ า
จากพ้ืนท่ีอาจ
เป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก 

การระบายน้ าออกจาก
พื้นที่อาจเป็นไปได้ช้า ผู้
อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีบริเวณ
ใกล้เคียงได้รับความ
เดือดร้อน 

ปานกลาง - - 

โทรศัพท์เคลื่อนที่
และการเชื่อมต่อ
สัญญาณ
อินเตอร์เนต 

การรับส่ง
สัญญาณจากเสามี
ปัญหา 

มีการตดิต่อส่วนบคุคล
และเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
ติดต่อภาครัฐเพื่อขอ
ความช่วยเหลือได้
ยากล าบากยิ่งขึ้น 

ปานกลาง ไม่เกิน 6 ชม. จ าเป็น 
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บทที่ 6 การจัดท า Area BCM: ศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในปัจจุบัน 
 

การประเมินและทบทวนศักยภาพ (Capacity Assessment) ของพ้ืนที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการวางแผนเพ่ือปรับปรุงมาตรการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส าหรับพื้นที่โครงการน าร่องการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญในพ้ืนที่และ
เป็นคณะท างานโครงการน าร่องฯ อาทิ ส านักงานจังหวัดปทุมธานี เทศบาลต าบลบางกะดี เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี บริษัทเอกชน และชุมชนบริเวณโดยรอบได้ตระหนักถึงความส าคัญถึงการรับรู้ศักยภาพของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 

ทั้งนี้ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะท างานโครงการน าร่องฯ ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟคลับ ที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายถึงศักยภาพหรือความสามารถในการป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยในปัจจุบัน ประกอบกับสวนอุตสาหกรรมบางกะดีได้ร่วมมือกับภาคเอกชน และภาครัฐทั้งระดับจังหวัดและ
ระดับท้องถิ่น เพ่ือจัดการประชุมหารือเกี่ยวกับศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลบางกะดี ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีจุดประสงค์ (1) เพ่ือสร้างความเข้าใจที่
ตรงกันเกี่ยวกับศักยภาพของภาครัฐและสวนอุตสาหกรรม (แผนปฏิบัติการป้องกันน้ าท่วมประจ าปีของสวน
อุตสาหกรรม) ในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยปัจจุบัน ณ พื้นท่ีบริเวณสวนอุตสหากรรมบางกะดี และ (2) เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจแก่นักลงทุนหรือบริษัทเอกชนในพ้ืนที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งการประชุมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นั้น สามารถสรุปความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในปัจจุบัน จ าแนกได้เป็นดังนี้ 

 
6.1  ความสามารถของภาครัฐ 
 

 จากเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงมาตรการทางโครงสร้างและมาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง32 เพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัยซึ่งสามารถ
แยกได้ดังนี ้
  

 

 

 

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

มาตรการทางโครงสร้าง มาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง 
 ปรับปรุงแนวคันถนนและคันกั้นน้ า ได้แก่ ถนนบางกะดี

สายใน (+2.5 ม.รทก.) ถนนสายประตูน้ าเชียงราก (+3.5 
ม.รทก.) ถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ ์(+4.0 ม.รทก.) 

 ติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพิ่มเติมที่ประตูระบายน้ าและสถานีสูบ
น้ า 

 การซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องสูบน้ าและประตูระบายน้ า
ให้พร้อมใช้งาน 

 การด าเนินการจัดเก็บผักตบชวา 
 การลอกท่อและรางระบายน้ าเพื่อรองรับน้ า 
 การจัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อรองรับการอพยพ 
 

 การสร้างเครือข่ายประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ราชการ  บริษัท เอกชน และ ชุมชน ร่ วมกับสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ในการสื่อสารข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์อุทกภัย 

 การจัดท าแผนบริหารจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานต่างๆ 
และการฝึกซ้อมแผนทบทวนเป็นประจ าเพื่อให้แผนมี
ความเป็นปัจจุบัน 

 การประสานงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสูบ
น้ าเพื่อระบายไปยังพ้ืนท่ีที่เกี่ยวข้อง 

 การรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ าและการแจ้งเตือน 
(ข้อมูลรวมได้มาจาก กรมอุตุ-อุทกวิทยา) 

 การเตรียมความพร้อมด้านเส้นทางอพยพและจุดอพยพ 
 

 จังหวัดปทุมธานีมีมาตรการปฏิบัติการเชิงรุกเพ่ือการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยภายใต้ภารกิจ “ยุทธการคืน
ความสุขให้คนปทุม” 
 เพ่ือดูแลป้องกันมิให้เกิดอุทกภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ได้ด าเนินการมาตรการป้องกัน ดังนี้ (1) ดูแล 
ซ่อมแซม ประตูระบายน้ าและสถานีสูบน้ า ซึ่งพ้ืนที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดีนั้น จังหวัดได้ร่วมมือกับโครงการ
ชลประทานจังหวัดปทุมธานี ดูแลตรวจสอบประตูน้ าและสถานีสูบน้ าที่ มีผลต่อพ้ืนที่ ได้แก่ ประตูระบายน้ าสถานี 
(ปตร.สน.) เชียงรากน้อย ปตร.สน.เชียงรากใหญ่ ปตร.สน.บ้านกระแซง ปตร.สน.บ้านพร้าว ปตร.สน.บางหลวงเชียง
ราก ปตร.สน.จุฬาลงกรณ์ และ ปตร.สน.ชั่วคราวปากคลองรังสิต (2) การด าเนินการจัดเก็บผักตบชวาตามล าคลอง
ทั้งหมดในจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีคลองกว่า 200 ถึง 300 คลอง และ (3) การลอกท่อและรางระบายน้ าเพ่ือรองรับ
ปริมาณน้ าไหลผ่านและปริมาณน้ าฝนในพ้ืนที่ นอกจากกรมทางหลวงชนบทแล้ว จังหวัดยังได้รับความร่วมมือจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในการขุดลอกท่อและรางระบายน้ าในพ้ืนที่ เพ่ือให้มั่นใจว่าภาครัฐมีการบริหาร
จัดการที่ดี และเพ่ือเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนดังเช่น ปี พ.ศ. 2554  
 เทศบาลต าบลบางกะดี เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นผู้น าท้องถิ่นหลักในพ้ืนที่น าร่องการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุกิจในระดับพ้ืนที่ เทศบาลต าบลบางกะดีได้มีการก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากปัญหาอุทุกภัย ซึ่งเป็นลักษณะที่ลุ่มแอ่ง
กระทะ และที่ลุ่มริมแม่น้ า โดยพ้ืนที่ดังกล่าวมักถูกน้ าท่วมขังเป็นประจ าทุกปี ปัจจุบันเทศบาลต าบลบางกะดีมีการ
ก าหนดสถานที่ เพ่ือรองรับการอพยพจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ วัดบางกระดี โรงเรียนวัดบางกุฏีทอง วัดบางกุฎีทอง 
โรงเรียนเทศบาลต าบลบางกะดี เทศบาลต าบลบางกะดี เพ่ือให้การบรรเทาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นไปได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลบางกะดีได้มีการจัดเตรียมก าลังคน ยานพาหนะ เรือท้องแบน และได้จัดหาพ้ืนที่รองรับ
น้ าตามแนวพระราชด าริ (แก้มลิง) การขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ รวมทั้งก าจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ า และตรวจสอบ
ข้อมูลปริมาณน้ าฝน และได้ปรับปรุง ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพ่ิมเติมเพ่ือให้พร้อมใช้การได้ทันท่วงที โดย
เครื่องสูบน้ า (ตามแผนประจ าปีของเทศบาลต าบลบางกะดีประจ าปี พ.ศ. 2559) ได้ถูกติดตั้งตามแนวเขตพ้ืนที่เสี่ยง
อุทกภัย หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 3 โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยริมแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร ดังรายละเอียดใน
ตาราง 6.2 

ตาราง 6.2: สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ าของเทศบาลต าบลบางกะดีประจ าปี 2559 
สถานท่ีติดตั้ง จ านวนเครื่องสูบน้ า ขนาดเครื่องสูบน้ า 

บริเวณประตูกั้นน้ า คลองวัดสังลาน หมู่ 3 1 12” 
บริเวณประตูกั้นน้ า สามแยกวัดบางกุฎีทอง หมู่ 2 2 12” 
บริเวณเขื่อนกั้นน้ า คลองศาลาแดง หมู่ 1 1 8” 
บริเวณอนามัยบ้านเกริน หมู่ 1 2 6” 
บริเวณประตูกั้นน้ าคลองตานก หมู่ 3 1 9” 
บริเวณประตูกั้นน้ าคลองบางง้ิว หมู่ 5 12 2” 

ที่มา: แผนที่ต าบลบางกะดีแสดงแนวเขตพื้นที่เสี่ยงอุทกภยัประจ าปี 2559 

นอกจากนั้นโครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพ้ืนที่ชลประทานบริเวณสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ได้ด าเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า (ฤดูฝน) ของกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็นมาตรการทางโครงสร้าง และมาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง ตามตาราง 6.3 ดังนี้ 

 
ตาราง 6.3: แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า ของโครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี 

มาตรการทางโครงสร้าง มาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง 
 แผนงานขุดลอก และการก าจัดผักตบชวาเพื่อสามารถเพิ่ม

ความจุ ในการรับน้ า ในคลองชลประทาน เพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการรับน้ ากรณีภัยแล้ง และการรอระบายน้ า
กรณีอุทกภัย 

 งานซ่อมแซม บ ารุง และรักษา อาคารชลประทาน 
ประตูน้ า สถานีสูบน้ า เพื่อควบคุมการส่งน้ า ระบายน้ า 
และสูบน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงคันปิด
ล้อมริมแม่น้ าเจ้าพระยา 

 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานต่าง ๆ 
ได้แก่ คันกั้นน้ าประตูระบายน้ า และประตูน้ าและสถานี
สูบน้ า 

 การคาดการณ์และติดตามจากสภาวะทางอุตุ-อุทกวิยา 
 ใช้ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ าและเตือนภัย  
 ควบคุมปริมาณน้ าได้ตามพยากรณ์ เช่ือมโยงข้อมูล และ

วิเคราะห์แนวโน้มแสดงสถานการณ์โดยการวิเคราะห์แนว
จากคณะอนุกรรมการติดตามและวิ เคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ า  
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6.2  ความสามารถของภาคเอกชน 
 

จากพ้ืนที่โครงการน าร่องฯ สวนอุตสาหกรรมบางกะดีได้เป็นผู้น าภาคเอกชน และเป็นผู้ประสานงานภาครัฐ
ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และบริษัทเอกชน เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ที่อาจเกิดข้ึนที่ยังคงมีอยู่ในพื้นท่ีน าร่อง บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  

 
6.2.1 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

 

 จากเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงมาตรการทางโครงสร้างและมาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง  เพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัยซึ่งสามารถแยกได้
ดังนี้  
 

ตาราง 6.4: มาตรการการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
หลังจากเกิดเหตุอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 

มาตรการทางโครงสร้าง มาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง 
 สร้างเขื่อนคอนกรีตขนาดความสูง +5.00 MSL ล้อมรอบ

บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เป็นระยะทาง 8.762 
กิโลเมตร โดยเป็นผนังคอนกรีตคู่ซึ่งรถสามารถวิ่งบน
เขื่อนได้เป็นระยะทาง 7.227 กิโลเมตร และเป็นผนัง
คอนกรีตเดี่ยวเป็นระยะทาง 1.535 กิโลเมตร โดยเขื่อน
ป้องกันน้ าท่วมได้ถูกออกแบบโดยใช้คาบความถี่ของฝน 
70 ปีเป็นเกณฑ์ 

 ติดตั้งเครื่องสูบน้ าท่ีมีก าลังสูบสูง 1 ลบ.ม./วินาที จ านวน 
5 เครื่อง ซึ่งจะมีความสามารถสูบน้ าออกจากโครงการได้ 
5 ลบ.ม./วินาที หรือ 432,000 ลบ.ม./วัน พร้อมเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลส ารองกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับ 
นอกจากนั้นได้ยกระดับความสูงอาคารควบคุมหรือสถานี
สูบน้ าของโครงการจากเดิมอยู่ที่ +4.00 ม.รทก. เป็น 
+5.00 ม.รทก. 

 พื้นที่สวนอุตสาหกรรมได้ออกแบบให้มีระบบระบาย
น้ าฝนเป็นระบบรางเปิด ซึ่งแยกต่างหากจากระบบระบาย
น้ าเสียจากโรงงานซึ่งเป็นระบบปิดอย่างชัดเจน น้ าจะไหล
ไปรวมยังบ่อเก็บน้ าหรือพื้นที่พักน้ า (แก้มลิง) ของ

 การสร้างเครือข่ายประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ราชการ  บริษัท เอกชน และ ชุมชน ร่ วมกับสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ในการสื่อสารข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์อุทกภัย 

 การจัดตั้งคณะกรรมการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เพื่อ
การบริหารและจัดการน้ า 

 การจัดท าแผนบริหารจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานต่างๆ 
และการฝึกซ้อมแผนทบทวนเป็นประจ าเพื่อให้แผนมี
ความเป็นปัจจุบัน 

 การจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ใน
ระดับองค์กร 

 การซื้อประกันภัย 
 การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และ

ยานพาหนะ ที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติงาน เช่น วิทยุสื่อสาร 
เครื่องปั่นไฟ อุปกรณ์ดับเพลิง เสื้อชูชีพ รถยนต์ เรือ และ
จัดเตรียมอาหารและน้ าดื่ม พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐม
พยาบาล และวัสดุส าหรับการซ่อมแซมป้องกันน้ าท่วม 
เช่น ทราย หินคลุก และกระสอบทราย 
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มาตรการทางโครงสร้าง มาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง 
โครงการซึ่งมีปริมาตรความจุที่ 73,500 ลบ.ม. เพื่อท า
การสูบออกจากโครงการต่อไป 

 

 การเตรียมความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสาร ช่องทางการ
สื่อสาร และเครื่องมือสื่อสาร ผ่านทางโทรศัพท์ วิทยุ
สื่อสาร รถขยายเสียง และอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศอื่น 
รวมทั้งก าหนดเครือข่ายการสื่อสารกรณีฉุกเฉินแก่บริษัท
ที่อยู่ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  

 การรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ าและการแจ้งเตือน โดย
การติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ า แบ่งเป็น (1) 
การติดตามข้อมูลพยากรณ์ระดับน้ าทะเลหนุน จากกรม
อุทกศาสตร์ (2) การติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศจาก
กรมอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน และ 
(3) การติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ าจากกรมชลประทาน
ที่  3 สถานีหลัก  ได้ แก่  C13 (น้ า ระบายจากเขื่ อน
เจ้าพระยา) S5 (น้ าระบายจากเขื่อนพระรามหกและ
แม่น้ าลพบุรี) และ C29A (ปริมาณน้ ารวมที่ระบายจาก
สถานี C13 และ S5) 

 การเตรียมความพร้อมด้านเส้นทางอพยพและจุดอพยพ 

 
 นอกเหนือจากการเตรียมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วนั้น สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
ยังค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมกรณีด าเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย อาทิเช่น การ
ค านึงถึงการมีโอกาสรั่วไหลของน้ ามันหล่อลื่นหรือน้ ามันเชื้อเพลิง ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สวนอุตสาหกรรมบางกะดีจึงมีมาตรการบ ารุงรักษาและตรวจเช็คเครื่องสูบน้ าเป็นประจ า ซึ่งเครื่องสูบน้ า
จะใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก โดยจะใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในกรณีส ารองเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากเกิดน้ ามัน
รั่วไหลสวนอุตสาหกรรมจะมีมาตรการแก้ไขด้วยการจัดเตรียมวัสดุซึมซับน้ ามันก่อนการสูบน้ าออกนอกบริเวณสวน
อุตสาหกรรม นอกจากนั้น กรณีน้ าท่วมเป็นเวลานานดังเช่นเหตุการณ์ปี พ.ศ. 2554 สวนอุตสาหกรรมจะท าการตรวจ
วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อนการสูบออกสู่ภายนอก และรณรงค์ให้บริษัทที่อยู่ในพ้ืนที่สวนอุตสาหกรรม
เคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัตถุอันตราย รวมทั้งการจัดการพื้นที่อย่างถูกวิธีสอดคล้องตามกฎหมายก าหนด 
 

6.2.2 บริษัทเอกชนอื่น  
 

 ถึงแม้จะมีแต่บริษัทเอกชนภายในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเท่านั้นที่เป็นผู้ร่วมคณะท างานโครงการน าร่อง
การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจในระดับพ้ืนที่ แต่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ ได้มีบริษัทอ่ืนที่ตั้งอยู่นอกสวนอุตสาหกรรมได้มาเข้าร่วมอภิปรายด้วย เช่น บริษัท บางกอก
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กอล์ฟสปารีสอร์ท จ ากัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางท าธุรกิจโรงแรมและสนามกอล์ฟในพ้ืนที่ และบริษัท อายิโนะโมะ
โต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มการบริหารความต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่ด้วย โดยหลังจากประสบ
เหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทเอกชนทั้งในและนอกสวนอุตสาหกรรมบางกะดีได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 6.5: มาตรการการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของบริษัทเอกชนในพื้นที่หลังจากเกิดเหตุอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 

มาตรการทางโครงสร้าง มาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง 
 การติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพิ่มเติม 
 การซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องสูบน้ าและประตูระบายน้ า

ให้พร้อมใช้งาน 
 การปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีบริษัทให้สูงขึ้น 
 

 การจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ใน
ระดับองค์กร 

 การย้ายสายการผลิตสินค้าและเครื่องจักรส าคัญขึ้น
บริเวณชั้น 2 ของโรงงาน 

 การย้ายอุปกรณ์และแผงควบคุมไฟฟ้าขึ้นที่สูง และปรับ
ผัง (layout) สายการผลิตใหม่ 

 การตรวจสอบโครงสร้างอาคารประจ าปี 
 การซื้อประกันภัย 

 
 จากการอภิปรายร่วมของภาคเอกชนต่อการจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่นั้น 
ภาคเอกชนได้ชี้แจงว่าปัจจัยที่ท าให้ศักยภาพหรือความสามารถของภาคเอกชนต่อการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ลดลงในเหตุการณ์น้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 เกิดจากสาเหตุหลัก คือ ข้อมูลที่เท็จจริงจากหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับ
สถานการณ์น้ า โดยภาคเอกชนได้รับรู้ข่าวสารจากช่องทางสื่อโทรทัศน์เป็นหลักเท่านั้น ท าให้ได้ข้อมูลคลาดเคลื่อนและ
ล่าช้า อย่างไรก็ดีบริษัทที่อยู่ภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดีได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ าได้ทันท่วงทีจาก
สวนอตุสาหกรรม  
 นอกจากนั้น จากเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ท าให้บริษัทเอกชนโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับองค์กร
มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ทรานสตรอน (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งได้ร่วมเป็นหนึ่งในคณะท างานโครงการน าร่องฯ 
และเป็นบริษัทที่จัดได้ว่าเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง33 นั้น ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสนใจและสนับสนุนให้พนักงาน
จัดท าแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจท าให้กระบวนการท างานของบริษัทหยุดชะงัก ประกอบกับพ้ืนที่บริเวณ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดีได้รับเลือกจัดท าโครงการน าร่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ ท าให้
ผู้บริหารสนับสนุนให้บริษัทเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะท างาน ซึ่งโดยทั่วไปความสามารถในการป้องกันและบรรเทาภัย
พิบัติของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอยู่อย่างจ ากัดเนื่องจากเหตุผลด้านความพร้อมของทรัพยากร อาทิเช่น

                                                           
33 กรณีพนักงานของบริษัทมีจ านวนน้อยกว่า 200 คน สามารถถือได้ว่าเป็นเอสเอ็มอี ตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 
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ด้านการเงินและบุคลากร อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะท างานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ในระดับพ้ืนที่ท าให้บริษัทมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งกลไกของเครือข่าย ท าให้
บริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะมีความสามารถหรือศักยภาพในด้านการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการ
บริหารจัดการภัยพิบัติมากข้ึน นอกจากนั้น การรับรู้ถึงมาตรการเพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่จะท า
ให้บริษัทได้รับประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเป็น
ทรัพยากรส าคัญที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท  
 
6.3 ความสามารถของชุมชน และผู้อาศัยในพื้นที่ 
 

 พ้ืนที่น าร่องบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีลักษณะเป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะและเป็นที่ลุ่มริมแม่น้ ามักมีปัญหา
น้ าท่วมขังเป็นประจ าทุกปี ซึ่งชุมชนในบริเวณดังกล่าวส่วนมากเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้อยู่อาศัยในพ้ืน
ที่มาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นประชาชนผู้อาศัยในพ้ืนที่ลุ่มริมน้ าจึงมองเห็นว่าเรื่องอุทกภัยเป็นภัยปกติที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ า และยอมรับเรื่องดังกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ชุมชนมักจะเผชิญในการด ารงชีวิต ดังนั้นชุมชนในบริเวณดังกล่าวจึง
มีการปรับที่พักอาศัยเป็นลักษณะบ้านยกพ้ืนสูงและมีพ้ืนที่ใต้ถุนด้านล่าง มีการจัดเตรียมเรือ และเครื่องสูบน้ าเพ่ือ
รับมือกับปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการสร้างเครื่องมือวัดระดับน้ าโดยชุมชน และการทราบถึงข้อควรปฏิบัติ
ตัวเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย เช่น การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย การจัดเตรียมอาหารให้พร้อมหากเกิด
อุทกภัย การอพยพไปยังศูนย์อพยพทั้ง 5 จุดในพ้ืนที่ต าบลบางกะดี การท าทางเดินชั่วคราวกรณีน้ าท่วมขัง เป็นต้น 
โดยภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลต าบลบางกะดี และเทศบาลต าบลบ้านใหม่ รวมถึงผู้น า
ชุนชนแต่ละหมู่ได้ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชน และผู้อาศัยในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ 
 
6.4  บทบาทหน้าที่การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับพื้นที่ 
 

 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และธุรกิจสามารถฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็ว บทบาทและความรับผิดชอบของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับผิดชอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งรายละเอียดในการติดต่อของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียควรถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตรการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนั้น การก าหนดและ
ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับพ้ืนที่ ท าให้มีความพร้อมเพ่ือเผชิญและบรรเทา
เหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้การด าเนินงานหยุดชะงัก  
 จากที่ประชุมเชิงปฏิบัติการในวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ของคณะท างานโครงการน าร่องฯ ได้
อภิปรายและพิจารณาองค์ประกอบของการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับพ้ืนที่โดยอ้างอิงจากโครงสร้างศูนย์
บัญชาการของจังหวัดปทุมธานีตามพระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี พ.ศ. 2550 ทั้งนี้
ผู้รับผิดชอบต่อบทบาทต่าง ๆ มาจากหน่วยงานที่เป็นสมาชิกในคณะท างานโครงการน าร่องฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ในระดับพ้ืนที่น าร่องบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน มี
หน้าที่โดยสังเขป ดังนี้ 

ด้านปฏิบัติการ 
 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพร้อมเผชิญเหตุอุทกภัยและจัดการฝึกซ้อมแผน 
 เฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินสถานการณ์อุทกภัยอย่างสม่ าเสมอเพ่ือรายงานและแจ้งหน่วยงาน

ด้านต่าง ๆ พร้อมเผชิญเหตุ 
 ด าเนินการค้นหา กู้ชีพ กู้ภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 อ านวยความสะดวกด้านดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย 
 อ านวยความสะดวกด้านการคมนาคม ไฟฟ้า และประปา 
 การสนับสนุนด้านก าลังพล และรถขนส่งทางการทหาร 
ด้านสนับสนุน 
 อ านวยความสะดวกในการอพยพผู้ประสบภัยจากจุดเสี่ยงภัยไปยังจุดปลอดภัย 
 อ านวยความสะดวกในการอพยพผู้ประสบภัยกลับพื้นที่เมื่อเหตุการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว 
 ด าเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะจัดหาอาหารส าเร็จรูป น้ าดื่ม และ

ยารักษาโรค 
 ด าเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และประสานงานส่งต่อให้สถานพยาบาลเพ่ือส่งตัว

ผู้ป่วยกรณีเกินความสามารถท่ีจะรับมือได้ 
 รับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค และด าเนินการส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัย 
 ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกด้านระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจผู้ประสบภัย 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 ประสานงานกับจังหวัดและเทศบาล เพ่ือกระจายข่าวให้กับสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ผู้แทน

บริษัทเอกชน และประธานชุมชน  
 รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้กับหน่วยงานด้านปฏิบัติการได้ทราบอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถ

ประเมินสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอความช่วยเหลือสนับสนุนในการกู้ชีพกู้ภัยและ

การบรรเทาทุกข ์
ด้านการประสานงาน 
 ประสานงานกับคณะกรรมการด้านต่าง ๆ เพื่อการด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ประสานงานกับหน่วยงานด้านปฏิบัติการ และด้านสนับสนุน หรือหน่วยงานภายนอกพ้ืนที่เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่าง ๆ  
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ตาราง 6.6: บทบาทหน้าที่การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
บทบาท หน่วยงานรับผิดชอบ รายละเอียดการติดต่อ/  

หมายเลขโทรศัพท ์
ด้านปฏิบัติการ   
งานการกู้ชีพ/ กู้ภัย เทศบาลต าบลบางกะด ี

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปทุมธาน ี
เทศบาลต าบลบ้านใหม ่
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

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

งานความปลอดภัย เทศบาลต าบลบางกะด ี
เทศบาลต าบลบ้านใหม ่
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
สถานีต ารวจภูธรปากคลองรังสติ 

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

งานโครงสรา้งพื้นฐาน )สาธารณูปโภค(  ส านักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี 
การประปานครหลวง 
การประปาส่วนภมูิภาค 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดปทุมธานี 2 

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

หน่วยทหารในพื้นที ่ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ 02-501-2256 
งานวิเคราะหส์ถานการณ ์ สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธาน ี

โครงการชลประทานปทุมธาน ี
ส านักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 

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

ด้านสนับสนุน   
งานสื่อสาร ประชาสมัพันธ์จังหวัดปทุมธาน ี

สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
02-979-1285 
02-501-1364 

งานเสบียง เทศบาลต าบลบางกะด ี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ผู้แทนบริษัทเอกชนต่าง ๆ 

02-019-6030-7 
02-581-6043 
- บ. ทรานตรอน  
  02-501-1100 
- บ. โซนี่ เทคโนโลยี  
  02-501-1749 
- บ. บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์  
  02-156-9897 
- บ. โตชิบาคอนซูเมอรโ์ปรดักส์  
  02-501-1400 
- บ. อายิโนะโมะโตะ๊  
  02-019-5991-4 
- บ. ชบาบางกอก  
  02-501-3388 
- โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา  
  รีสอร์ท 02-0009777 
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บทบาท หน่วยงานรับผิดชอบ รายละเอียดการติดต่อ/  
หมายเลขโทรศัพท ์

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

งานขนส่ง แขวงทางหลวงปทุมธานี 02-529-1441-2 
งานรักษาพยาบาล เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธาน ี

สาธารณสุขจังหวดัปทุมธาน ี
02-581-5550 
02-581-6140 

งานระเบียบกฎหมาย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เทศบาลต าบลบางกะด ี

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

งานสนับสนุนท่ัวไป ผู้แทนบริษัทเอกชนต่าง ๆ 
ผ้แทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธาน ี

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

ด้านการประชาสัมพันธ ์   
งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 

สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
ประธานกรรมการชุมชนต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้แทนบริษัทเอกชนต่าง ๆ  

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

ด้านการประสานงาน   
งานการประสานงาน เทศบาลต าบลบางกะด ี

สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
ประธานกรรมการชุมชนต่าง ๆ 
ผู้แทนบริษัทเอกชนต่าง ๆ 

02-019-6030-7 
02-501-1364 
ดูรายละเอียดที่งานประชาสัมพันธ์ 
ดูรายละเอียดที่งานเสบยีง 
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บทที่ 7 การจัดท า Area BCM: การวางกลยุทธ์และมาตรการ Area BCM 
 

 การก าหนดกลยุทธ์และมาตรการความต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้ทรัพยากร และการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิเช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสามารถฟ้ืนคืนสภาพได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือยอมรับได้  โครงการ Area BCM ในพ้ืนที่น าร่องบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัด
ปทุมธานีได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะท างานโครงการฯ ในวันอังคาร ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์มาตรการเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่  ทั้งนี้
นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม นายสุรชัย คุ้มสิน ที่
ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมซึ่งชี้ให้เห็น
ถึงความส าคัญต่อการอภิปรายและความร่วมมือของคณะท างานเพ่ือร่วมกันจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่ จากนั้นนางวารุณี ล าใย รองนายกเทศมนตรีต าบลบางกะดี ได้เป็นประธานการอภิปรายใน
กลุ่มคณะท างานโดยมีทีมงาน ADPC เป็นผู้อ านวยความสะดวกและประสานงาน เพ่ือร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์
และกลยุทธ์ รวมทั้งวิเคราะห์มาตรการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ กรณีเกิดเหตุอุทกภัย 
 
7.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ 
 

 การก าหนดวัตถุประสงค์ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่น าร่องบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
เป็นไปเพ่ือให้คณะท างานโครงการน าร่องฯ มีแนวทางในการบรรลุเป้าหมายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจใน
ระดับพ้ืนทีใ่นทิศทางเดียวกัน โดยวัตถุประสงค์ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ มีดังนี้ 

1) เพ่ือให้มั่นใจว่าโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญในพ้ืนที่น าร่องสามารถฟ้ืนฟูได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด กรณีเกิด
เหตุอุทกภัย 

2) เพ่ือให้มั่นใจว่าสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และบริษัทเอกชนอ่ืน ๆ สามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง 
และได้รับผลกระทบในการบริหารและปฏิบัติงานจากกรณีอุทกภัยที่อาจเกิดข้ึนในพ้ืนที่น้อยที่สุด 

3) เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่น าร่องและบริเวณโดยรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบภัยมีความ
ปลอดภัยจากเหตุอุทกภัย และได้รับการดูแลจากภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่อย่างสมเหตุผลและเท่า
เทียม  
จากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาในข้างต้น กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่น าร่องบริเวณสวน

อุตสหากรรมบางกะดี สามารถระบุได้ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1: การพัฒนาการบริการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง กรณี
เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นท่ีและบริเวณโดยรอบ (ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน) 
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กลยุทธ์ที่ 2: การเพ่ิมขีดความสามารถและความพร้อมในการรับมือและปรับตัวของภาคเอกชนในพ้ืนที่ต่อ
เหตุการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดข้ึน (เสริมสร้างขีดความสามารถ) 
กลยุทธ์ที่ 3: การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อเหตุการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น  (เสริมสร้างขีด
ความสามารถ) 
กลยุทธ์ที่ 4: การพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น เพ่ือปกป้องและ
บรรเทาผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และธุรกิจในพื้นที่หากเกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในพ้ืนที่และบริเวณโดยรอบ 
(พัฒนาความร่วมมือ) 
 
นอกจากนั้น เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน นิยามประเภทมาตรการเพ่ือลดภัยพิบัติ และมาตรการทางโครงสร้าง และท่ีไม่ใช่โครงสร้างในการบรรเทา
ปัญหาอุทกภัย ได้ถูกอธิบายไว้ในล าดับถัดไปก่อนหัวข้อการวิเคราะห์มาตรการเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ด าเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่ 

 
7.2 ประเภทมาตรการเพื่อลดภัยพิบัติ 
 

 ส านักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพ่ือการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (The United Nations 
Internatinal Strategy for Disaster Reduction: UNISDR) ได้ก าหนดนิยามการป้องกัน  (Prevention) การ
บรรเทาผลกระทบ (Mitigation) การเตรียมความพร้อม (Preparedness) การรับมือ (Response) และการฟ้ืนฟู 
(Recovery) ซึ่งเป็นประเภทมาตรการลดภัยพิบัติตามตารางดังนี้ 

ตาราง 7.1: ประเภทมาตรการเพื่อลดภัยพิบัติ 
ประเภท ความหมาย 

การป้องกัน การหลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบจากอันตรายและภัยพิบัติที่เกีย่วข้องในทุกกรณี 

การบรรเทาผลกระทบ การลด หรือ การจ ากดัผลกระทบในทางลบจากอันตรายและภัยพิบัติที่เกี่ยวข้อง 
การเตรียมความพร้อม ความรู้และศักยภาพขององค์กรและปัจเจกบุคคลในการคาดการณ์ รับมือ และฟื้นคืนสภาพจาก

ผลกระทบของภัยพิบัต ิ
การรับมือ การให้การบริการฉุกเฉินและความช่วยเหลือสาธารณะในระหว่างหรือหลังจากเกดิภัยพิบตัิในทันที

เพื่อช่วยชีวิต ลดผลกระทบต่อสุขภาพ รักษาความปลอดภยั และตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐาน
ของผู้ประสบภัย 

การฟื้นฟู การฟื้นฟู และการพัฒนาในบางกรณี อาคารสถานท่ี คุณภาพชีวิตของชุมชนที่ประสบภัย รวมถึง
ความพยายามในการลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภัยพิบัต ิ

ที่มา: นิยามการลดความเส่ียงจากภัยพบิัติ ส านักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหวา่งประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ; 
https://www.unisdr.org/we/inform/terminology 
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 นอกจากนั้น UNISDR ได้นิยามมาตรการทางโครงสร้าง และมาตรการที่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้าง (Structural 
and Non-Structural Measures)34 ดังนี้ 
 มาตรการทางโครงสร้าง คือ สิ่งก่อสร้างทางกายภาพใด ๆ ที่ลดหรือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ภัย หรือการใช้วิธีการทางวิศวกรรมในการสร้างระบบหรือโครงสร้างที่ทนต่อภัยหรือมีศักยภาพในการรับ ปรับตัว 
และฟ้ืนคืนกลับจากภัย 
 มาตรการที่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้าง คือ มาตรการใด ๆ ก็ตามที่ไม่เก่ียวข้องกับสิ่งก่อสร้างทางกายภาพ และ
ใช้ความรู้ การฝึกฝน หรือความเข้าใจร่วมกันในการลดความเสี่ยงและผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้นโนบาย
และกฏหมาย การสร้างความตระหนัก การอบรม และการให้การศึกษา 
 ตัวอย่างของมาตรการทางโครงสร้างทั่วไปในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ได้แก่ เขื่อน คันก้ันน้ า ก าแพง
กันคลื่น สิ่งก่อสร้างที่ทนต่อแผ่นดินไหว และศูนย์อพยพพักพิง และตัวอย่างของมาตรการที่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้าง
ทั่วไป ได้แก่ การสร้างกฏ กฏหมายการวางแผนการใช้ที่ดินและการบังคับใช้ การศึกษาวิจัยและประเมินผล 
แหล่งข้อมูล และโครงการสร้างความตระหนัก 
 

7.3 มาตรการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ 
 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันอังคาร ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะท างานโครงการน าร่องฯ ได้
ร่วมกันอภิปรายเพ่ือหามาตรการส าหรับพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของพ้ืนที่ โดยเน้นการ
แก้ไขปัญหาคอขวดที่อาจเกิดขึ้นภายใต้กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้การประชุมได้แบ่งการ
อภิปรายมาตรการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาครัฐและผู้ดูแลโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มภาคเอกชน และกลุ่มชุมชน ซึ่ง
มาตรการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DRR) ที่เป็นไปได้ที่จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลาตามเกณฑ์ชี้วัดการ
ยกระดับความรุนแรงของภัยน้ าท่วมที่อธิบายในบทที่ 5 (ตาราง 5.2) ซึ่งทั้ง 3 ช่วงระยะเวลานี้คือ ช่วงระยะปกติถึง
ระยะเฝ้าระวัง ช่วงระยะเสี่ยงถึงระยะวิกฤต และช่วงระยะวิกฤตถึงระยะปกติ ตามท่ีปรากฏใน ตาราง 7.2 ด้านล่าง 

 

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

ปัญหา 
คอขวด 

ระดับความรุนแรง
ของอุทกภัย35 

ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่งจาก
ภัยพิบตั ิ

มาตรการการลดความเสีย่งเป็นไปได้ กลยุทธ์ BCM36 

ประเภทมาตรการ โครงสร้างหรือ 
ไม่ใช่โครงสร้าง 

รัฐ การประปา ระยะปกตถิึงระยะ
เฝ้าระวัง 

การเตรียมความพร้อม ไม่ใช่โครงสร้าง การส ารวจปริมาณการใช้น้ าประปาเพื่อน าไปใช้ในการอุตสาหกรรม บริโภค และ
อุปโภค โดยการส ารวจจะท าให้สามารถกะเกณฑ์ปริมาณน้ าที่ต้องการใช้ในช่วงยาม
เส่ียงถึงวิกฤต 

ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 การป้องกัน 
การเตรียมความพร้อม 
การบรรเทาผลกระทบ 
 

โครงสร้างและ 
ไม่ใช่โครงสร้าง 

การส ารวจการวางระบบท่อประปาเข้าไปสู่เขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และก าหนด
แนวทางการล าเลียงน้ าจากการประปาส่วนภูมิภาคไปสวนอุตสาหกรรมบางกะดีและ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ  

ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน, เสริมสร้าง
ขีดความสามารถ 

 การเตรียมความพร้อม 
การบรรเทาผลกระทบ 
 

ไม่ใช่โครงสร้าง การส ารวจจุดเสี่ยงการปนเปื้อนและการพังทลายของคลอง ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต 

การรับมือ 
 

โครงสร้างและ 
ไม่ใช่โครงสร้าง 

การจัดส่งน้ าดื่มไปยังศูนย์พักพิงและศูนย์ประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย การ
ประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และปภ .เขต 1 ซ่ึง ปภ .เขต 1 มีรถผลิตน้ า
ดื่มเคลื่อนที่ 

พัฒนาความร่วมมอื 

 การระบายและ
การบริหาร
จัดการน้ า 

ระยะปกตถิึงระยะ
เฝ้าระวัง 
และ 
ระยะวกิฤตถึงระยะ
ปกติ 

การป้องกัน 
การบรรเทาผลกระทบ 
การฟื้นฟ ู
 

โครงสร้างและ 
ไม่ใช่โครงสร้าง 

โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี/ เทศบาลต าบลบางกะดี/ สวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี ดูแลและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ าในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน, เสริมสร้าง
ขีดความสามารถ 

 การเตรียมความพร้อม 
การบรรเทาผลกระทบ 
 

โครงสร้างและ 
ไม่ใช่โครงสร้าง 

ทุกหน่วยงานเตรียมกระสอบทราย และจัดการอบรมเรื่องการวางกระสอบทรายแก่
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

พัฒนาความร่วมมอื 

 
 
 
 
 

การป้องกัน 
การเตรียมความพร้อม  

ไม่ใช่โครงสร้าง  ก าหนดการส่งข้อมูลด้านระดับน้ าและปริมาณน้ าฝนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
โครงการชลประทานปทุมธานี อุตุนิยมวิทยาปทุมธานี เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลก่อนส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในปัจจุบันข้อมูลถูกส่งไปให้ ปภ. จังหวัด 
เพื่อน าไปพิจารณาจัดท ามาตรการต่อไป) 

พัฒนาความ
ร่วมมือ  

                                                           
35 อ้างอิงจากตาราง 5.2  
36 อ้างอิงจากกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องในระดับพื้นที่ หน้า 107 
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ผู้มีส่วน
ได้เสีย
หลัก 

ปัญหา 
คอขวด 

ระดับความรุนแรง
ของอุทกภัย35 

ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่งจาก
ภัยพิบตั ิ

มาตรการการลดความเสีย่งเป็นไปได้ กลยุทธ์ BCM36 

ประเภทมาตรการ โครงสร้างหรือ 
ไม่ใช่โครงสร้าง 

 การป้องกัน 
การบรรเทาผลกระทบ 
 

โครงสร้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการขุดลอกคูคลองอย่างสม่ าเสมอ 
 

ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 การป้องกัน 
การบรรเทาผลกระทบ 

โครงสร้าง การพิจารณาเพิ่มช่องทางการระบายน้ าของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี (ปัจจุบันสวน
อุตสาหกรรม มีการระบายน้ าลงไปที่คลองเชียงรากซ่ึงอยู่ทางทิศเหนือของสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี) โดยพิจารณาให้มีการเพิ่มช่องทางระบายน้ าทางทิศใต้ ณ 
บริเวณจุดที่ติดกับศูนย์ซ่อมสร้างฯ เพื่อระบายน้ าลงไปที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และ
พิจารณาการน าเครื่องสูบน้ าเคลื่อนที่มาวางไว้ ณ จุดดังกล่าว   
 
***ข้อสังเกต ปี พ.ศ. 2554 JICA ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ าเคลื่อนที่ ไว้ ณ จุดศูนย์ซ่อม
สร้างฯ ซ่ึงท าให้การระบายน้ าที่ขังอยู่ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต 

การรับมือ 
 

ไม่ใช่โครงสร้าง ก าหนดการส่งข้อมูลด้านระดับน้ าและปริมาณน้ าฝนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
โครงการชลประทานปทุมธานี อุตุนิยมวิทยาปทุมธานี เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลก่อนส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาความร่วมมอื 

 การรับมือ 
 

โครงสร้าง วางกระสอบทรายตามพื้นที่ก าหนด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเร่ืองเครื่องสูบน้ า ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 การไฟฟ้า ระยะปกตถิึงระยะ
เฝ้าระวัง 

การป้องกัน โครงสร้าง การปรับปรุงระบบควบคุมสถานีจ่ายไฟบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดีให้อยู่ในพื้นที่
สูง 

ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน 

  การเตรียมความพร้อม ไม่ใช่โครงสร้าง การออกส ารวจผู้ต้องการใช้ไฟฟ้า และจุดเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดอันตรายจากการใช้
ไฟฟ้าในช่วงน้ าท่วม 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

  การเตรียมความพร้อม ไมใช่โครงสร้าง การรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานส าคัญในพื้นที่ควรมีเครื่องปั่นไฟฟ้า และเตรียมน้ ามันให้
พร้อมส าหรับใช้เครื่องปั่นไฟ  

ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน,  
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 การบรรเทาผลกระทบ ไม่ใช่โครงสร้าง การก าหนดพื้นที่ที่ต้องมีการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องจากการไฟฟ้า  ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 การป้องกัน 
การบรรเทาผลกระทบ 

ไม่ใช่โครงสร้าง พิจารณาจัดท า MOU ระหว่าง สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่
ประเทศไทย เพื่อน าไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้เองในพื้นที่  (ปัจจุบันโรงไฟฟ้าบีกริมส์ ในสวน

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ, 
พัฒนาความร่วมมอื 
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ผู้มีส่วน
ได้เสีย
หลัก 

ปัญหา 
คอขวด 

ระดับความรุนแรง
ของอุทกภัย35 

ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่งจาก
ภัยพิบตั ิ

มาตรการการลดความเสีย่งเป็นไปได้ กลยุทธ์ BCM36 

ประเภทมาตรการ โครงสร้างหรือ 
ไม่ใช่โครงสร้าง 

อุตสาหกรรมบางกะดี ได้ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็น
จ านวน 90% และ ผลิตไว้ใช้เองในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเป็นจ านวน 10%)   

 ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต 

การฟื้นฟ ู ไม่ใช่โครงสร้าง จ่ายไฟอย่างต่อเนื่องไปในพื้นที่ที่ได้ก าหนดไว้ เช่น สถานีสูบน้ า สวนอุตสาหกรรม และ
ศูนย์พักพิง 

ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 การฟื้นฟ ู ไม่ใช่โครงสร้าง การจ่ายไฟส ารองตามข้อตกลงตาม MOU ระหว่าง สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ, 
พัฒนาความร่วมมอื 

 การคมนาคม
ขนส่ง 

ระยะปกตถิึงระยะ
เฝ้าระวัง 

การป้องกัน 
การบรรเทาผลกระทบ 

โครงสร้าง ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมและวางกระสอบทรายเพื่อป้องกันแนวถนนที่ส าคัญ พัฒนาความร่วมมอื 
 

  การป้องกัน 
การบรรเทาผลกระทบ 

โครงสร้างและ 
ไม่ใช่โครงสร้าง 

พิจารณาท าการศึกษาการสร้างถนนเลียบคลองประปาเพิ่มเติม (ด้านทิศเหนือ) เพื่อ
เช่ือมต่อถนนรังสิตปทุมธานี ซ่ึงเป็นเส้นทางเช่ือมต่อทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด 

ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน 

  การเตรียมความพร้อม โครงสร้าง จัดเตรียมเส้นทางอพยพและการขนส่งส ารองจากสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ไปยังถนน 
3100 และทางพิเศษอุดรรัถยา ทางขึ้นลงที่ถนนศรีสมาน 

พัฒนาความร่วมมอื 

  การเตรียมความพร้อม โครงสร้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเส้นทางที่ส าคัญให้รถวิ่งได้อย่างน้อยหนึ่งช่องทาง เช่น ถนน
ติวานนท์ 306 (กรมทางหลวง) ต้องสามารถใช้ช่องถนนด้านติดกับสวนอุตสาหกรรม
บางกะดี และเทศบาลต าบลบางกะดีเพื่อสัญจรไปมาได้  

ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน 

  การบรรเทาผลกระทบ 
 

โครงสร้าง ทุกหน่วยงานพิจารณาจัดเตรียมเรือ โดยพิจารณาจากจ านวนที่ต้องการใช้ในปีน้ าท่วม 
2554 นอกจากนั้นการจัดเตรียมเรือให้แก่ชุมชน เทศบาลต าบลบางกะดีจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ โดยให้ประธานชุมชนแจ้งความจ านงมาที่เทศบาลเพื่อพิจารณามอบเรือ
ให้แก่กลุ่มและหมู่บ้าน (กลุ่มหรือหมู่บ้านละล า ) 

ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน,เสริมสร้าง
ขีดความสามารถ 

       
  ระยะเสี่ยงถึงระยะ

วิกฤต 
และ 
ระยะวกิฤตถึงระยะ
ปกติ 

การรับมือ 
การฟื้นฟ ู

โครงสร้าง ดูแลเส้นทางคมนาคมที่เป็นสายส าคัญเป็นพิเศษในการขนส่ง และการอพยพ ในพื้นที่ 
ดังนี้ 

- ถนนติวานนท์ 306 กรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเส้นทางนี้จ าเป็นที่
จะต้องสัญจรไปมาได้แม้ในยามเกิดเหตุระยะเสี่ยงถึงวิกฤต 

- ถนนบางกะดีสายใน เทศบาลต าบลบางกะดี และเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยต้องจัดให้มีการวางกระสอบทรายกั้นไม่ให้น้ าจาก
แม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านในพื้นที่ ขณะเดียวกันต้องสามารถใช้สัญจรได้ 

ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน 
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ผู้มีส่วน
ได้เสีย
หลัก 

ปัญหา 
คอขวด 

ระดับความรุนแรง
ของอุทกภัย35 

ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่งจาก
ภัยพิบตั ิ

มาตรการการลดความเสีย่งเป็นไปได้ กลยุทธ์ BCM36 

ประเภทมาตรการ โครงสร้างหรือ 
ไม่ใช่โครงสร้าง 

- ถนนวัดบางกะดี และถนนบางกุฎีทอง เทศบาลต าบลบางกะดีรับผิดชอบ 
ซ่ึงถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางอพยพของโรงเรียน ศูนย์พักพิงของเทศบาล
ต าบลบางกะดี และศูนย์พยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  

  การรับมือ โครงสร้าง ดูแลและวางกระสอบทรายเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงและพื้นที่เปราะบางของถนนสายส าคัญ
และสายอื่น ๆ โดยมีเทศบาลต าบลบางกะดี เทศบาลต าบลบ้านใหม่ สวนอุตสาหกรรม
บางกะดี และชุมชนในพื้นที่ช่วยกันขนย้ายกระสอบทราย  
** เทศบาลต าบลบางกะดีไม่มีความกังวลเรื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่กังวลเรื่องก าลังคนที่
จะมาดูแล และคอยช่วยเหลือในพื้นที่เมื่อเกิดภัย 

ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 ศูนย์พักพิงและ
การอพยพ 

ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต 
และ 
ระยะวกิฤตถึงระยะ
ปกติ 
 
 

การรับมือ โครงสร้าง พิจารณาเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวใกล้ชุมชน ส าหรับชุมชนรอบนอกคันกั้นน้ า เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

  การับมือ 
การฟื้นฟ ู

โครงสร้างและ 
ไม่ใช่โครงสร้าง 

พิจารณาเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงแบบรวมศูนย์ ณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยมี
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาและหาผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

- การจัดหาเสบียงอาหาร 
- การฝึกวิชาชีพภายในศูนย์พักพิง 
- การสาธารณสุข และสุขาภิบาล (สุขาเคลื่อนที่และสุขาลอยน้ า) 
- เครื่องนุ่งห่ม 
- การดูแลรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ 
- การจัดโซน จัดระเบียบภายในและการจัดหาพื้นที่ศูนย์พักพิง บริเวณพื้นที่

โล่ง หรืออาคาร SIIT ชั้น 1 
- ให้ความมั่นใจกับผู้ประสบภัยด้านความปลอดภัยของบ้านผู้ประสบภัย 

และสภาพความเป็นอยู่ในศูนย์พักพิง (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต ารวจใน
พื้นที่ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เทศบาลต าบลบางกะดี สาธารณสุข
จังหวัด SIIT และบริษัทเอกชน) 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ, 
พัฒนาความร่วมมอื 

 ระยะวกิฤตถึงระยะ
ปกติ 
 

การฟื้นฟ ู โครงสร้าง เปิดศูนย์พักพิง ณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยหน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ภายในศูนย์ตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ, 
พัฒนาความร่วมมอื 

 การสื่อสารและ
ส่งต่อข้อมูล 

ระยะปกตถิึงระยะ
เฝ้าระวัง 
 

การเตรียมความพร้อม 
 

ไม่ใช่โครงสร้าง พิจารณาและก าหนดการใช้ช่องทางการสื่อสาร (อีเมล์ ไลน์ แฟกซ์) รวมถึงความถี่ใน
การส่งข้อมูลที่ส าคัญ เช่น ระดับน้ า ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย า ไปยัง
หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่ส าคัญอาจมาจาก
โครงการชลประทานปทุมธานี อุตุนิยมวิทยาปทุมธานี และ ปภ.จังหวัดปทุมธานี 

พัฒนาความร่วมมอื 
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ผู้มีส่วน
ได้เสีย
หลัก 

ปัญหา 
คอขวด 

ระดับความรุนแรง
ของอุทกภัย35 

ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่งจาก
ภัยพิบตั ิ

มาตรการการลดความเสีย่งเป็นไปได้ กลยุทธ์ BCM36 

ประเภทมาตรการ โครงสร้างหรือ 
ไม่ใช่โครงสร้าง 

 การเตรียมความพร้อม ไม่ใช่โครงสร้าง จัดตั้งทีม flood fighting เพื่อเป็นทีมประสานงานในเรื่องการสื่อสาร โดยทีมนี้ควร
ประกอบไปด้วย หัวหน้าชุมชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และควรจัดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมไปถึงการให้ความรู้แก่ทีมเกี่ยวกับการอ่านค่าข้อมูล
ปริมาณน้ าฝน และปริมาณค่าระดับน้ าไหลผ่าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัว 
ป้องกัน และบรรเทาน้ าท่วมที่อาจเกิดขึ้น 

พัฒนาความร่วมมอื 

 ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต 
 

การรับมือ 
 

ไม่ใช่โครงสร้าง ส่งข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด แก่หน่วยงานในทีม flood fighting และการ
พิจารณาสื่อสารตาม call tree ในแต่ละหน่วยงาน 
***ข้อสังเกต ปัญหาเรื่องการสื่อสารข้อมูลในปี 2554 ได้เกิดขึ้นแม้ในระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ท าให้ข้อมูลล่าช้าและเกิดความผิดพลาด 

พัฒนาความร่วมมอื 

เอกชน ทรัพยากรบุคคล ระยะปกตถิึงระยะ
เฝ้าระวัง 
 

การเตรียมความพร้อม ไม่ใช่โครงสร้าง การแจ้งข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่พนักงาน และข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครฐั เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

  การป้องกัน 
การบรรเทาผลกระทบ 

ไม่ใช่โครงสร้าง ให้นโยบายเกี่ยวกับพนักงานในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ า เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต 
 

การรับมือ โครงสร้าง การย้ายพนักงานไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารอง เช่น โรงงานในพื้นที่หรือสาขาอื่นที่ไม่
ประสบภัย 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 การรับมือ โครงสร้าง การจัดหาที่พักฉุกเฉินหรือที่พักชั่วคราวให้กับพนักงาน เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 การรับมือ ไม่ใช่โครงสร้าง การใช้สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคมให้มีความยืดหยุ่น สามารถรับบริการการรักษา
กับโรงพยาบาลอื่นนอกเหนือจากโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในสิทธิ 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 การรับมือ ไม่ใช่โครงสร้าง การให้ข้อมูลจ้างงานส าหรับพนักงานที่ไม่สามารถไปท างานได้ตามปกติ และบริษัทที่
ต้องการแรงงานในพื้นที่อื่นที่ไม่ประสบภัยพิบัติ 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 ระยะวกิฤตถึงระยะ
ปกติ 
 

การฟื้นฟ ู ไม่ใช่โครงสร้าง ชี้แจงการจ่ายค่าตอบแทนในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถท างานได้ในช่วงวิกฤต 
เช่น ประกาศเฉพาะการจากภาครัฐ และขอหน่วยงานด้านอื่นช่วยเหลือ 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 การฟื้นฟ ู ไม่ใช่โครงสร้าง นโยบายการช่วยเหลือหรือเยียวยาจากภาครัฐ เช่น การจ่ายเงินสมทบประกันสังคม  พัฒนาความร่วมมอื 
 การสื่อสารและ

ส่งต่อข้อมูล 
ระยะปกตถิึงระยะ
เฝ้าระวัง 

การเตรียมความพร้อม 
 

ไม่ใช่โครงสร้าง การสื่อสารที่มีความชัดเจน เชื่อถือได้จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สามารถรับมือ
เหตุการณ์ได้ทันท่วงที 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต 
 

การรับมือ 
 

โครงสร้าง จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัตินั้น ๆ หน่วยงานภาครัฐ
รับเรื่องร้องเรียนแล้วน าไปแก้ปัญหาให้ทันท่วงที 
 

พัฒนาความร่วมมอื 
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ผู้มีส่วน
ได้เสีย
หลัก 

ปัญหา 
คอขวด 

ระดับความรุนแรง
ของอุทกภัย35 

ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่งจาก
ภัยพิบตั ิ

มาตรการการลดความเสีย่งเป็นไปได้ กลยุทธ์ BCM36 

ประเภทมาตรการ โครงสร้างหรือ 
ไม่ใช่โครงสร้าง 

*** ข้อสังเกต จากประสบการณ์น้ าท่วมปี พ .ศ . 2554 ภาคเอกชนได้รับข้อมูลจากสื่อ
โทรทัศน์เป็นช่องทางหลัก ขาดการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภาครัฐ 

 ระบบการขนส่ง ระยะปกตถิึงระยะ
เฝ้าระวัง 

การเตรียมความพร้อม 
 

โครงสร้างและ 
ไม่ใช่โครงสร้าง 

การสนับสนุนการขนส่ง เช่น เรือ หรือ รถที่สามารถวิ่งในน้ าท่วมได้ 
การยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง 

พัฒนาความร่วมมอื 

 ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต 
 

การรับมือ โครงสร้าง จัดรถรับส่งพนักงานตามจุดนัดพบที่ก าหนด เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 การรับมือ 
 

ไม่ใช่โครงสร้าง การรับทราบข้อมูลด้านเส้นทางการจราจรที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อการรับส่งพนักงาน 
หรือขนส่งวัตถุดิบและสินค้า 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 การรับมือ ไม่ใช่โครงสร้าง การผ่อนผันหรือยืดหยุ่นกฎระเบียบการขนส่ง เช่น ระยะเวลาในการวิ่งของรถบรรทุก
ในช่วงประสบภัย 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 การรับมือ ไม่ใช่โครงสร้าง การยกเว้นค่าทางด่วน เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 สภาพการเงิน ระยะปกตถิึงระยะ
เฝ้าระวัง 
 

การเตรียมความพร้อม ไม่ใช่โครงสร้าง การตรวจเช็คเง่ือนไข และความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่บริษัทมี 
 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 การป้องกัน ไม่ใช่โครงสร้าง การพิจารณาซ้ือประกันภัยเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครอบคลุม เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 การเตรียมความพร้อม ไม่ใช่โครงสร้าง การจัดท าบัญชีทรัพย์สินของบริษัท 
 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 การเตรียมความพร้อม ไม่ใช่โครงสร้าง การสนับสนุนจากภาครัฐให้มีการประกันภัยพิบัติขั้นต่ า โดยให้รัฐเป็นผู้รับท าประกัน
ขั้นต่ า 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 ระยะวกิฤตถึงระยะ
ปกติ 

การฟื้นฟ ู ไม่ใช่โครงสร้าง นโยบายการช่วยเหลือหรือเยียวยาจากภาครัฐ เช่นการลดหย่อนภาษี 
 

พัฒนาความร่วมมอื 

 การฟื้นฟ ู ไม่ใช่โครงสร้าง การติดต่อประกันเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นและเรียกร้องค่าสินไหม เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

ชุมชน น้ าประปา ระยะปกตถิึงระยะ
เฝ้าระวัง 

การรับมือ 
การบรรเทาผลกระทบ 

โครงสร้าง พิจารณาถังเก็บน้ าของแต่ละครัวเรือนเพื่อให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองก่อนในระยะสั้น เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

  การรับมือ 
การบรรเทาผลกระทบ 

ไม่ใช่โครงสร้าง การก าหนดจุดประสานงานของชุมชน และผู้ประสานงานของชุมชน รวมทั้งหน่วยงาน
ที่ผู้น าแต่ละชุมชนต้องประสานงาน 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 
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ผู้มีส่วน
ได้เสีย
หลัก 

ปัญหา 
คอขวด 

ระดับความรุนแรง
ของอุทกภัย35 

ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่งจาก
ภัยพิบตั ิ

มาตรการการลดความเสีย่งเป็นไปได้ กลยุทธ์ BCM36 

ประเภทมาตรการ โครงสร้างหรือ 
ไม่ใช่โครงสร้าง 

การบรรเทาผลกระทบ โครงสร้างและ 
ไม่ใช่โครงสร้าง 

เตรียมพื้นที่สูงส าหรับชุมชน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องผลิตน้ าดื่มเคลื่อนที่ ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน,เสริมสร้าง
ขีดความสามารถ 

  การบรรเทาผลกระทบ ไม่ใช่โครสร้าง สร้างเครือข่ายแหล่งน้ าพร้อมเบอร์ติดต่อ ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี การประปา
รังสิต ประปาส าแล และเทศบาลต าบลบางกะดี 

พัฒนาความร่วมมอื 

 ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต 
 

การรับมือ 
 

โครงสร้าง ใช้น้ าจากเครื่องผลิตน้ าดื่ม ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน,เสริมสร้าง
ขีดความสามารถ 

 ไฟฟ้า ระยะปกตถิึงระยะ
เฝ้าระวัง 
 

การเตรียมความพร้อม โครงสร้างและ 
ไม่ใช่โครงสร้าง 

แต่ละบ้านเตรียมทดสอบ ยกมิเตอร์และปลั๊กไฟขึ้นที่สูง เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

  การเตรียมความพร้อม ไม่ใช่โครงสร้าง หน่วยงานการไฟฟ้า หรือ จป. จากบริษัทต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมให้ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของชุมชน 

พัฒนาความร่วมมอื 

 การคมนาคม ระยะปกตถิึงระยะ
เฝ้าระวัง 
 

การเตรียมความพร้อม ไม่ใช่โครงสร้าง แต่ละชุมชนท าข้อตกลงการจัดระเบียบการใช้ถนนในภาวะวิกฤต เพื่อหลีกเลี่ยงและ
ป้องกันปัญหาการกีดกันการเดินทางทั้งของชุมชนและหน่วยงานที่ต้องเข้าช่วยเหลือ 
เช่น การก าหนดพื้นที่เฉพาะฝั่งถนนที่ใช้งานได้ และก าหนดพื้นที่ตั้งเต็นท์ เป็นต้น 

พัฒนาความร่วมมอื 

  การบรรเทาผลกระทบ โครงสร้าง มีเรือจากหน่วยงานส าหรับชุมชนในภาวะวิกฤติ เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

  การเตรียมความพร้อม ไม่ใช่โครงสร้าง ก าหนดเส้นทางหลักและเส้นทางรองไว้ล่วงหน้า พัฒนาความร่วมมอื 
 การระบายน้ า

และการบริหาร
จัดการน้ า 

ระยะปกตถิึงระยะ
เฝ้าระวัง 
 

การบรรเทาผลกระทบ ไม่ใช่โครงสร้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ความเข้าใจในการเปิดปิดประตูน้ า เพื่อลดผลกระทบที่
จะเกิดกับชุมชน 

พัฒนาความร่วมมอื 

 การสื่อสารและ
ส่งต่อข้อมูล 

ระยะปกตถิึงระยะ
เฝ้าระวัง 
 

การบรรเทาผลกระทบ ไม่ใช่โครงสร้าง ท าบัญชีรายชื่อและเบอร์ติดต่อ เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

  การบรรเทาผลกระทบ โครงสร้าง เตรียมที่ชาร์จแบตและตรวจสอบระบบมือถือถ้าเป็นแบบเติมเงินอาจเปลี่ยนเป็นแบบ
รายเดือน 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

  การบรรเทาผลกระทบ โครงสร้าง มีช่องทางสื่อสารส ารอง เช่น วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 
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ผู้มีส่วน
ได้เสีย
หลัก 

ปัญหา 
คอขวด 

ระดับความรุนแรง
ของอุทกภัย35 

ประเภทของมาตรการการลดความเสีย่งจาก
ภัยพิบตั ิ

มาตรการการลดความเสีย่งเป็นไปได้ กลยุทธ์ BCM36 

ประเภทมาตรการ โครงสร้างหรือ 
ไม่ใช่โครงสร้าง 

 สุขอนามัย และ
การจัดการของ
เสีย 

ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต 
 

การรับมือ 
 

โครงสร้าง ตั้งจุดบริการสาธารณสุขและสุขภาพเบื้องต้นในพื้นที่ 
 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 การอพยพและ
ศูนย์พักพิง 

ระยะปกตถิึงระยะ
เฝ้าระวัง 
และ 
ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต 
 

การเตรียมความพร้อม โครงสร้างและ 
ไม่ใช่โครงสร้าง 

การก าหนดจุดพักพิงของชุมชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งกลุม่
ประชากรแฝง โดยจุดอพยพที่ประชาชนวางแผนไว้ ได้แก่ เทศบาลต าบลบางกะดี วัด
บางกะดี และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ, 
พัฒนาความร่วมมอื 

 การเตรียมความพร้อม ไม่ใช่โครงสร้าง กรณีอพยพ: การท าแผนอพยพของแต่ละชุมชน โดยมีข้อตกลงร่วมกัน เช่น ระดับการ
ตัดสินใจเพื่ออพยพ โดยแต่ละชุมชนจะสังเกตระดับน้ าจากจุดต่ าสุด หรือจุดเฝ้าระวัง
ของชุมชน 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ, 
พัฒนาความร่วมมอื 

 การเตรียมความพร้อม 
การป้องกัน 

ไม่ใช่โครงสร้าง กรณีไม่อพยพ: แผนการอยู่ในบ้าน โดยแต่ละชุมชนก าหนดสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงบ้าน
กลุ่มเปราะบาง เป็นต้น 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 อาหาร ระยะปกตถิึงระยะ
เฝ้าระวัง 

การเตรียมความพร้อม ไม่ใช่โครงสร้าง ชุมชนเตรียมอาหารในระยะปกติและเฝ้าระวัง เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต 

การรับมือ ไม่ใช่โครงสร้าง ล าเลียงอาหารหรือความช่วยเหลือ ควรเป็นอาหารส าเร็จรูป และใช้เส้นทางที่ก าหนด
ไว้ 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 ความปลอดภยั 
ด้านทรัพย์สิน 

ระยะเสี่ยงถึงระยะ
วิกฤต 

การรับมือ 
การบรรเทาผลกระทบ 

ไมใข่โครงสร้าง การจัดเวรยามเฝ้าดูแลรักษาความเรียบร้อย เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 การสื่อสารและ
ส่งต่อข้อมูล 

ระยะปกตถิึงระยะ
เฝ้าระวัง 

การเตรียมความพร้อม ไม่ใช่โครงสร้าง ผู้น าชุมชนเตรียมข้อมูลจ านวนประชากรและประชากรแฝง เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพ 
ความต้องการ จ านวนผู้อาศัยอยู่ในบ้าน จ านวนผู้อพยพ โดยข้อมูลเหล่านี้จัดเก็บตั้งแต่
ช่วงเฝ้าระวัง 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 

 สภาพการเงิน ระยะวกิฤตถึงระยะ
ปกติ 

การบรรเทาผลกระทบ 
การฟื้นฟ ู

ไม่ใช่โครงสร้าง การพิจารณาจากภาครัฐด้านการจ่ายค่าชดเชยส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ
อุทกภัย 

พัฒนาความร่วมมอื 
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7.4 การเลือกมาตรการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการด าเนนิงานอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ 
 
 เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ การเลือกมาตรการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action 
Plans) ตามการจัดล าดับมาตรการเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีความส าคัญ และท าให้แผนปฏิบัติการนั้นตรงกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเฉพาะกรณีที่มีการเสนอมาตรการเพ่ือป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยมาเป็นจ านวนมาก การจัดล าดับมาตรการจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 
 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกมาตรการอาจมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของท้องถิ่นนั้น อย่างไรก็ตาม
การวิเคราะห์ผลประโยชน์ของมาตรการจากปัจจัยเหล่านี้อาจถูกน ามาประเมินเพ่ือใช้ในการเลือกมาตรการ37 ได้แก่ 

(1) มาตรการมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากน้อยเพียงใด (Cost effective) 
(2) มาตรการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด (Environmentally sound) 
(3) มาตรการส่งผลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างมากน้อยเพียงใด (Social impact) 
(4) มาตรการสามารถสื่อถึงปัญหาและมีแนวทางแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากน้อยเพียงใด (Activity 

addresses the problem) 
(5) มาตรการไม่ส่งผลต่อการมีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมือง หรือไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองมากน้อย

เพียงใด (Politically acceptable) 
(6) มาตรการสามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด (Activitiy reduces the risk) 
(7) มาตรการสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง (ความเหมาะสมด้านเทคนิค) มากน้อยเพียงใด (Technically 

feasible) 
การประเมินล าดับความเหมาะสมในการเลือกมาตรการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ

บริหารความต่อเนื่องในระดับพื้นท่ี อาจใช้เกณฑต์ัวเลขในการประเมินเป็นระดับ 1-5 ดังนี้ 
5 = ดีมาก 
4 = ดี 
3 = ปานกลาง 
2 = ไม่ด ี
1 = ไม่สามารถยอมรับได้ 
อนึ่ง หลักเกณฑ์ในการประเมินและหลักการในการจัดล าดับนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม หลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในโครงการพ้ืนที่น าร่องบริเวณสวนอุตสาหกรรมบาง

                                                           
37 หลักเกณฑ์ในการประเมินนั้นอา้งอิงและดัดแปลงมาจาก การประเมินและจัดล าดับความส าคัญของมาตรการบรรเทาผลกระทบภยัพิบัติท้องถิ่น(Local 
Mitigation Measures)  มาจาก Local Mitigation Planning Guidebook จัดท าโดย Federal Emergency Management Agency : FEMA, 
USA(https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31598) และ Ohio Natural Hazard Mitigation Planning Guidebook จัดท า
โดย Ohio Department of Natural Resources และ Ohio Emergency Management Agency 
(https://water.ohiodnr.gov/portals/soilwater/pdf/floodplain/interimguidance.pdf) 
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กะดี เท่านั้น และเนื่องด้วยข้อจ ากัดทางด้านเวลาในการจัดท าโครงการ การประเมินจึงเน้นไปทางด้านเชิงคุณภาพ
โดยอิงจากความคิดเห็นของกลุ่มคณะท างานเป็นหลัก ไม่ได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของแต่ละมาตรการในเชิงลึก การ
ด าเนินการประเมินเพ่ือจัดล าดับความส าคัญครั้งต่อไปอาจใช้วิธีอ่ืน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 
(Cost-Benefit Analysis) และ การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis) เป็นต้น  
 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาตามตาราง 7.2 ที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่า มาตรการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ ที่ได้มาจากการอภิปรายกลุ่มของคณะท างานจาก 3 ภาคส่วนได้แก่
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนนั้น บางมาตรการมีความคล้ายและสอดคล้องกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของ
มาตรการ และท าให้คณะท างานโครงการน าร่องฯ สามารถจัดล าดับความส าคัญของมาตรการได้สะดวกขึ้น 
มาตรการที่ได้มาจากการอภิปรายได้ถูกน ามาสรุปโดยแบ่งตามปัจจัยที่อาจท าให้เกิดปัญหาคอขวด และถูกน ามา
จัดล าดับความส าคัญ ตามแบบฟอร์มในตาราง 7.3 และผลจากการจัดล าดับความส าคัญของมาตรการแสดงใน
ตาราง 7.4 ซึ่งผลของการจัดล าดับความส าคัญได้สรุปมาตรการลงในตารางเมทริกซ์ (Matrix) โดยแกนตั้งเป็น
ประเภทของมาตรการแบ่งตามปัจจัยที่อาจท าให้เกิดปัญหาคอขวด และแกนนอนคือมาตรการตามกรอบเวลาก่อน 
ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการบริหารจัดการสาธารณภัยทั่วไป  
 ถึงแม้ว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยของพ้ืนที่น าร่องพบว่าน้ าท่วมฉับพลัน (Flash 
flood) จากฝนตกหนักภายในพ้ืนที่ หรือน้ าล้นตลิ่งจากแม่น้ า (Riverine flood) เข้าไปท่วมพื้นที่ เป็นปัจจัยที่ท าให้
น้ าท่วมบ่อยที่สุดอย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ าสะสมจากภาคเหนือที่มากกว่าปกติซึ่งได้รับอิทธิพลจากพายุอย่าง
ต่อเนื่องเช่นในปี พ.ศ.  2554 นั้น ก็อาจเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ซึ่งสามารถท าให้เกิดผลกระทบ
กับพ้ืนที่อย่างรุนแรงเป็นระยะเวลานานนับเดือน ดังนั้นมาตรการระหว่างเกิดเหตุอุทกภัยอาจมีทั้งมาตรการการ
รับมือต่อเหตุฉุกเฉิน และการบรรเทาผลกระทบซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วน โดยมาตรการซึ่ง
อยู่ในช่วงหลังเกิดเหตุอุทกภัยอาจเป็นมาตรการเดียวกันที่ขยายผลมาจากมาตรการบรรเทาผลกระทบในระยะเวลา
เร่งด่วน ยกตัวอย่างเช่น  การพิจารณาแนวทางการล าเลียงน้ าประปาให้ภาครัฐ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน การพิจารณาความเป็นไปได้ต่อการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องไปในพ้ืนที่ที่ได้ก าหนด
ไว้ การจัดระเบียบการใช้ถนนในภาวะวิกฤตและการดูแลเส้นทาง การพิจารณาผ่อนผันหรือยืดหยุ่นกฎระเบียบการ
ขนส่ง เป็นต้น  
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ตาราง 7.3: แบบฟอร์มการจัดล าดับความส าคัญของมาตรการเพ่ือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ 
หลักเกณฑ์ในการประเมิน (1-5 คะแนน) 
1 = ต่ ามาก 
2 = ต่ า 
3 = ปานกลาง 
4 = สูง 
5 = สูงมาก 

วิธีการลงคะแนน: ผู้ประเมินจะแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการต่าง ๆ โดยให้คะแนน
ทุกหลักเกณฑ์ในการประเมิน (7 หลักเกณฑ์) ตั้งแต่ 1 (ต่ ามาก) ถึง 5 (สูงมาก)  
 
ผู้ประเมินควรให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นให้ครบทุกช่องในแต่ละข้อ 

มาตรการ หลักเกณฑ์การประเมิน 
ความ

คุ้มค่าใน
การลงทุน 

เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวด 

ล้อม 

เป็น
ประโยชน์
ต่อสังคมวง

กว้าง 

การแก้ไข
ปัญหาตรง

จุด 

ไม่มีส่วนได้
เสีย

ทางการ
เมือง 

ลดความ
เส่ียงที่อาจ

เกิดขึ้น 

สามารถ
น าไป

ปฏิบัติได้
จริง 

การประปา 
1. การส ารวจปริมาณการใช้น้ าประปาส าหรับภาครัฐ เอกชน 

และชุมชน เพื่อสามารถกะเกณฑ์ปริมาณน้ าที่ต้องการใช้
ในช่วงวิกฤต 

       

2. การส ารวจความเป็นไปได้ในการวางท่อประปาเข้าสู่เขต
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และการก าหนดแนวทางการ
ล าเลียงน้ าเพื่อรองรับยามวิกฤต 

       

3. การส ารวจจุดเสี่ยงต่อน้ าประปาปนเปื้อน และการ
พังทลายของคลองประปา 

       

4. การสร้ า ง เครื อข่ ายแหล่ งน้ า ในพื้ นที่ บริ เ วณสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี น าโดย เทศบาลต าบลบางกะดี 
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และส านักงานประปาในพื้นที่
และบริเวณใกล้เคียง 

       

การระบายน้ าและการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ 
5. การดูแล ซ่อมแซม เครื่องสูบน้ าในพื้นที่ให้พร้อมใช้งาน

ตลอดเวลา 
       

6. การฝึกอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ
อุทกภัย (เช่น การวางกระสอบทราย การอพยพ การท า
ความเข้าใจข้อมูลจากกรมชลประทาน การจัดท า
ประกันภัย การจัดท าบัญชีทรัพย์สิน เป็นต้น) ส าหรับ
ภาคเอกชน และชุมชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง  

       

7. การขุดลอก คูคลอง ในพื้นที ่        
8. การส ารวจความเป็นไปได้ในการเพิ่มช่องทางการระบาย

น้ าของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีทางทิศใต้ 
       

9. การรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนส าคัญในพื้นที่มีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการบริหารความต่อเนื่องในพื้นที่เมื่อเกิด
เหตุ 
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หลักเกณฑ์ในการประเมิน (1-5 คะแนน) 
1 = ต่ ามาก 
2 = ต่ า 
3 = ปานกลาง 
4 = สูง 
5 = สูงมาก 

วิธีการลงคะแนน: ผู้ประเมินจะแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการต่าง ๆ โดยให้คะแนน
ทุกหลักเกณฑ์ในการประเมิน (7 หลักเกณฑ์) ตั้งแต่ 1 (ต่ ามาก) ถึง 5 (สูงมาก)  
 
ผู้ประเมินควรให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นให้ครบทุกช่องในแต่ละข้อ 

มาตรการ หลักเกณฑ์การประเมิน 
ความ

คุ้มค่าใน
การลงทุน 

เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวด 

ล้อม 

เป็น
ประโยชน์
ต่อสังคมวง

กว้าง 

การแก้ไข
ปัญหาตรง

จุด 

ไม่มีส่วนได้
เสีย

ทางการ
เมือง 

ลดความ
เส่ียงที่อาจ

เกิดขึ้น 

สามารถ
น าไป

ปฏิบัติได้
จริง 

10. การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปิดปิดประตูน้ าในพ้ืนท่ีแก่ชุมชน 

       

11. การขอจิตอาสาเพื่อรับมือเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 
(เช่น การขอแรงเพื่อวางกระสอบทรายในพื้นที่เสี่ยง หรือ
เปราะบาง เป็นต้น) 

       

การไฟฟ้า 
12. การตรวจสอบและปรับปรุงระบบควบคุมสถานี

จ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในพ้ืนท่ีสูง 
       

13. การส ารวจผู้ต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงวิกฤต และ
การก าหนดพื้นท่ีที่จ าเป็นต้องมีไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องแม้เกิด
เหตุวิกฤต 

       

14. การส ารวจจุดเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดอันตรายใน
โรงงาน และชุมชนจากการใช้ไฟฟ้าช่วงน้ าท่วม 

       

15. ก า ร พิ จ า ร ณ า จั ด ท า  MOU ร ะ ห ว่ า ง ส ว น
อุตสาหกรรมบางกะดี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อน า
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้เองในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุวิกฤต 

       

16. การฝึกอบรมและให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย 

       

การสื่อสารและการส่งต่อข้อมูล 
17. การเผยแพร่เรื่องข้อมูลระดับน้ าและปริมาณ

น้ าฝนแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่
เกี่ยวข้อง 

       

18. การพิจารณาจัดตั้งทีม Flood Fighting ส าหรับ
พื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี การจัดท าบัญชี
รายช่ือ (contact list) และการก าหนดช่องทางการ
สื่อสารข้อมูลเมื่อเกิดเหตุวิกฤต 

       

19. การเผยแพร่ข้อมูลเส้นทางการจราจรและการสัญจร
ในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย 
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หลักเกณฑ์ในการประเมิน (1-5 คะแนน) 
1 = ต่ ามาก 
2 = ต่ า 
3 = ปานกลาง 
4 = สูง 
5 = สูงมาก 

วิธีการลงคะแนน: ผู้ประเมินจะแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการต่าง ๆ โดยให้คะแนน
ทุกหลักเกณฑ์ในการประเมิน (7 หลักเกณฑ์) ตั้งแต่ 1 (ต่ ามาก) ถึง 5 (สูงมาก)  
 
ผู้ประเมินควรให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นให้ครบทุกช่องในแต่ละข้อ 

มาตรการ หลักเกณฑ์การประเมิน 
ความ

คุ้มค่าใน
การลงทุน 

เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวด 

ล้อม 

เป็น
ประโยชน์
ต่อสังคมวง

กว้าง 

การแก้ไข
ปัญหาตรง

จุด 

ไม่มีส่วนได้
เสีย

ทางการ
เมือง 

ลดความ
เส่ียงที่อาจ

เกิดขึ้น 

สามารถ
น าไป

ปฏิบัติได้
จริง 

การคมนาคม 
20. การดูแลเส้นทางคมนาคมใหส้ามารถสัญจรได้ในช่วง

เกิดเหต ุ
- ถนนติวานนท์ 
- ถนนบางกะดีสายใน 
- ถนนวัดบางกะด ี
- ถนนบางกุฎีทอง 
- ฯลฯ 

       

21. การพิจารณาท าการศึกษาสร้างถนนเลียบคลองประปา
เพื่อเช่ือมต่อถนนรังสิตปทุมธานี 

       

22. การพิจารณาจัดเตรียมเรือ หรือพาหนะใช้ในยามวิกฤต        
23. การจัดพาหานะรับส่งประชาชนตามจุดที่ก าหนดเมื่อ

เกิดเหตุอุทกภัย 
       

24. การก าหนดเส้นทางสัญจรหลักและรองช่วงเกิดเหตุ
วิกฤต และการจัดระเบียบการใช้ถนนในภาวะวิกฤต
ของภาคเอกชน (ขนส่ง) และชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่
ต้องเข้ามาช่วยเหลือในพ้ืนท่ี 

       

25. การผ่อนผันหรือยืดหยุ่นกฎระเบียบการขนส่ง เช่น 
ระยะเวลาในการวิ่ งของรถบรรทุก การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง เป็นต้น 

       

การอพยพและการจัดเตรียมที่อยู่ชั่วคราว 
26. การจัดเตรียมศูนย์พักพิง และพิจารณาการจัดตั้งศูนย์

พักพิงแบบรวมศูนย์ และการจัดแบ่งหน้าที่ภายในศูนย์ 
ดังเช่น 

- การให้บริการหรืออ านวยความสะดวกด้าน
การสื่อสารโทรคมนาคม 

- การให้บริการด้านสาธารณสุข 
- การฝึกอาชีพ 
- การอบรมและจัดการด้านสุขอนามัย 
- ฯลฯ  
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หลักเกณฑ์ในการประเมิน (1-5 คะแนน) 
1 = ต่ ามาก 
2 = ต่ า 
3 = ปานกลาง 
4 = สูง 
5 = สูงมาก 

วิธีการลงคะแนน: ผู้ประเมินจะแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการต่าง ๆ โดยให้คะแนน
ทุกหลักเกณฑ์ในการประเมิน (7 หลักเกณฑ์) ตั้งแต่ 1 (ต่ ามาก) ถึง 5 (สูงมาก)  
 
ผู้ประเมินควรให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นให้ครบทุกช่องในแต่ละข้อ 

มาตรการ หลักเกณฑ์การประเมิน 
ความ

คุ้มค่าใน
การลงทุน 

เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวด 

ล้อม 

เป็น
ประโยชน์
ต่อสังคมวง

กว้าง 

การแก้ไข
ปัญหาตรง

จุด 

ไม่มีส่วนได้
เสีย

ทางการ
เมือง 

ลดความ
เส่ียงที่อาจ

เกิดขึ้น 

สามารถ
น าไป

ปฏิบัติได้
จริง 

27. การพิจารณาจัดท าแผนอพยพของแต่ละชุมชนในพ้ืนท่ี 
และการก าหนดสัญลักษณ์พื้นที่เปราะบางในแต่ละ
ชุมชน 

       

28. การจัดเตรียมเสบียงอาหารและปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี เช่น การจัดส่งน้ าดื่มไปยังศูนย์พกัพงิ 
และศูนย์ประสานงานต่าง ๆ (โดยการประปานครหลวง 
การประปาส่วนภูมิภาค ปภ เขต1) 

       

แรงงาน 
29. การให้ค าปรึกษาแก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับนโยบายด้าน

ทรัพยากรบุคคลในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย 
       

30. การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมช่วงวิกฤต         
31. การประกาศเฉพาะการจากภาครัฐด้านการจ่าย

ค่าตอบแทนกรณีผู้ประกอบการไม่สามารถให้ลูกจ้าง
มาท างานได้ในช่วงวิกฤต  

       

32. การใช้สิทธิรักษาพยาบาลนอกโรงพยาบาลที่ระบุไว้ใน
ประกันสังคมในช่วงวิกฤต 

       

สภาพการเงิน 
33. การสนับสนุนจากภาครัฐเรื่องการประกันภัยพิบัติ        
34. การลดหย่อนภาษี         
35. การจ่ายค่าชดเชยส าหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จากอุทกภัย 
       

การเตรียมความพร้อมแก่ชุมชนในพื้นที่ 
36. การสร้างถังเก็บน้ าให้ครัวเรือนเพื่อให้สามารถใช้ได้ใน

ยามฉุกเฉิน 
       

37. การพิจารณาเตรียมพื้นที่สูง เพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องผลิต
น้ าดื่ม 

       

38. การก าหนดจุดประสานงานในชุมชนและผู้ประสานงาน
ของแต่ละชุมชนเมื่อเกิดเหตุ 
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หลักเกณฑ์ในการประเมิน (1-5 คะแนน) 
1 = ต่ ามาก 
2 = ต่ า 
3 = ปานกลาง 
4 = สูง 
5 = สูงมาก 

วิธีการลงคะแนน: ผู้ประเมินจะแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการต่าง ๆ โดยให้คะแนน
ทุกหลักเกณฑ์ในการประเมิน (7 หลักเกณฑ์) ตั้งแต่ 1 (ต่ ามาก) ถึง 5 (สูงมาก)  
 
ผู้ประเมินควรให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นให้ครบทุกช่องในแต่ละข้อ 

มาตรการ หลักเกณฑ์การประเมิน 
ความ

คุ้มค่าใน
การลงทุน 

เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวด 

ล้อม 

เป็น
ประโยชน์
ต่อสังคมวง

กว้าง 

การแก้ไข
ปัญหาตรง

จุด 

ไม่มีส่วนได้
เสีย

ทางการ
เมือง 

ลดความ
เส่ียงที่อาจ

เกิดขึ้น 

สามารถ
น าไป

ปฏิบัติได้
จริง 

39. การจัดเวรยามเฝ้าดูแลรักษาความเรียบร้อยแก่
ครัวเรือนในช่วงเกิดเหตุวิกฤต 

       

40. การจัดท าข้อมูลประชากรรวมทั้ งประชากรแฝง 
เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพ จ านวนผู้อาศัยในบ้าน (จ านวนผู้
อพยพ) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับรู้ 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 125  
 

ตาราง 7.4: สรุปผลการจัดล าดับมาตรการตามปัจจัยที่อาจท าให้เกิดปัญหาคอขวด และกรอบระยะเวลาการบริหารจัดการเหตุอุทกภัย 
 

 ผลคะแนนการจัดล าดับมาตรการได้มาจากความคิดเห็นส่วนบุคคลของคณะท างานโครงการน าร่องฯ จ านวน 37 คน ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน
แบบฟอร์ม ณ การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 ตัวหนังสือเอียงสีแดง หมายถึง มาตรการที่ได้รับการจัดล าดับความเหมาะสมในการจัดท าแผนปฏิบัติการเป็น 18 อันดับแรก 
  

ปัจจัยท่ีอาจท า
ให้เกิดปัญหา 

คอขวด 

มาตรการ 
ก่อน  

(ระยะปกติและเฝ้าระวัง) 
ระหว่าง  

(ระยะเสี่ยงและวิกฤต) 
หลัง  

(ระยะวิกฤตและฟ้ืนฟ)ู 
การประปา 
 
 
 
 

-การส ารวจจุดเสี่ยงต่อการปนเปื้อนน้ าประปา และการ
พังทลายของคลองประปา (28.66 คะแนน) 

-การส ารวจปริมาณการใช้น้ าประปาส าหรับภาครัฐ เอกชน
และชุมชน (28.23 คะแนน) 

-การส ารวจความเป็นไปได้ในการวางท่อประปาเข้าสู่เขตสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่ งปัจจุบันสวนอุตสาหกรรมใช้
น้ าประปาจากการผลิตเองเป็นหลัก โดยซื้อน้ าดิบจากการ
ประปานครหลวง (24.89 คะแนน) 

-การพิจารณาสร้างเครือข่ายแหล่งน้ าพร้อมเบอร์ติดต่อ ของ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี การประปารังสิต ประปาส าแล 
และเทศบาลต าบลบางกะดี (24.49 คะแนน) 

  

การระบายน้ า
และการบริหาร
จัดการน้ าใน
พื้นที ่

-การดูแลซ่อมแซมเครื่องสูบน้ าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
(26.96 คะแนน) 

-การขุดลอกคูคลองอย่างสม่ าเสมอ (26.80 คะแนน) 

-การฝึกอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมืออุทกภัย 
เช่น การวางกระสอบทราย การท าความเข้าใจข้อมูลจากกรม

-การรับสมัครจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือด้านการ
รับมือเหตุอุทกภัยในพื้นที่ เช่น การขอแรงเพื่อ
วางกระสอบทรายในพื้นท่ีเสี่ยง หรือเปราะบาง 
เป็นต้น (26.23 คะแนน) 

 

-การดูแลซ่อมแซมเครื่องสูบน้ าให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน (26.96 คะแนน) 



 126  
 

ปัจจัยท่ีอาจท า
ให้เกิดปัญหา 

คอขวด 

มาตรการ 
ก่อน  

(ระยะปกติและเฝ้าระวัง) 
ระหว่าง  

(ระยะเสี่ยงและวิกฤต) 
หลัง  

(ระยะวิกฤตและฟ้ืนฟ)ู 
ชลประทาน การอพยพ การจัดท าประกันภัย การจัดท าบัญชี
ทรัพย์สิน เป็นต้น ส าหรับภาคเอกชน ชุมชน และเจ้าหน้าที่
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง (26.44 คะแนน) 

-การรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่มีการเตรียมความพร้อม
เพื่อการบริหารความต่อเนื่องในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุ เช่น การ
จัดท าแผน BCP (25.89 คะแนน) 

-การส ารวจความเป็นไปได้ในการเพิ่มช่องทางการระบายน้ า
ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีทางทิศใต้ (25.61 คะแนน) 

-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ความเข้าใจในการเปิดปิด
ประตูน้ า แก่ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ า 
(24.66 คะแนน) 

 
 
 

การไฟฟ้า -การฝึกอบรมและให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย (26.77 คะแนน) 

-การตรวจสอบและปรับปรุงระบบควบคุมสถานีจ่ายไฟให้อยู่
ในพื้นที่สูง (26.57 คะแนน) 

-การส ารวจจุดเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า
ของโรงงานและชุมชนกรณีน้ าท่วม (25.86 คะแนน) 

-การออกส ารวจผู้ต้องการใช้ไฟฟ้า การก าหนดพื้นที่ที่ต้องมี
การจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องจากการไฟฟ้า เพื่อให้ระบบงาน
สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง (24.81 คะแนน) 

-การพิจารณาจัดท า MOU ระหว่างสวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง 
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ปัจจัยท่ีอาจท า
ให้เกิดปัญหา 

คอขวด 

มาตรการ 
ก่อน  

(ระยะปกติและเฝ้าระวัง) 
ระหว่าง  

(ระยะเสี่ยงและวิกฤต) 
หลัง  

(ระยะวิกฤตและฟ้ืนฟ)ู 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อน าไฟฟ้าที่ผลิตได้ใช้เองใน
พื้นที่ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (24.74 คะแนน) 

การคมนาคม
ขนส่ง 

-การก าหนดเส้นทางการสัญจรหลักและรองส าหรับการขนส่ง
และการอพยพช่วงเกิดเหตุวิกฤตไว้ล่วงหน้า เช่น การ
จัดเตรียมเส้นทางอพยพและการขนส่งส ารองจากสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ไปยังถนน 3100 และทางพิเศษอุดร
รัถยา ทางขึ้นลงที่ถนนศรีสมาน (26.76 คะแนน) 

-การพิจารณาการจัดเตรียมเรือหรือพาหนะอื่นที่สามารถลุย
น้ าได้โดยคาดการณ์จ านวนพาหนะจากจ านวนท่ีใช้ในปี 2554 
โดยประสานงานกับหัวหน้า ชุมชนไว้ล่วงหน้า  (25.14 
คะแนน) 

-การพิจารณาท าการศึกษาการสร้างถนนเลียบคลองประปา
เพิ่มเติม )ด้านทิศเหนือ (เพื่อเช่ือมต่อถนนรังสิตปทุมธานี  ซึ่ง
เป็นเส้นทางเช่ือมต่อทางด่วนสายบางปะอิน -ปากเกร็ด  
(24.29 คะแนน) 

-การดูแลเส้นทางคมนาคม (ถนน) สายหลัก 
เ ช่น  การวางแนวกระสอบทราย ณ จุ ด
เปราะบางของถนน ให้สามารถสัญจรได้  
(27.16 คะแนน) 

-การจัดรถรับส่งพนักงานบริษัทเอกชนและ
ประชาชนในพื้นที่ตามจุดนัดพบที่ก าหนด 
(26.67 คะแนน) 

-การพิจารณาผ่อนผันหรือยืดหยุ่นกฎระเบียบ
การขนส่ ง  เ ช่น ระยะเวลาในการวิ่ งของ
รถบรรทุก การยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
(24.30 คะแนน) 

-การดูแลเส้นทางคมนาคม (ถนน) สายหลัก 
เ ช่น การวางแนวกระสอบทราย ณ จุด
เปราะบางของถนน ให้สามารถสัญจรได้ 
(27.16 คะแนน) 

-การพิจารณาผ่อนผันหรือยืดหยุ่นกฎระเบียบ
การขนส่ง เช่น (24.30 คะแนน) 

การอพยพและ
การจัดเตรียมที่
อยู่ช่ัวคราวและ
เสบียง 

-การพิจารณาจัดท าแผนอพยพของแต่ละชุมชนในพื้นที่และ
การก าหนดสัญลักษณ์พื้นที่เปราะบางในแต่ละชุมชน (27.21 
คะแนน) 

-การจัดเตรียมศูนย์พักพิงและพิจารณาการจัดตั้งศูนย์พักพิง
แบบรวมศูนย์ (26.01 คะแนน) 

 

-การพิจารณาจัดเตรียมเสบียงอาหารและ
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับประชาชน เช่น การจัดส่ง
น้ าดื่มไปยังศูนย์พักพิงและศูนย์ประสานงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการประปานครหลวง 
การประปาส่วนภูมิภาค และปภ.เขต 1 ซึ่งปภ.
เขต 1 มีรถผลิตน้ าดื่มเคลือ่นที่ (26.77 คะแนน) 

-การพิจารณาเปิดศูนย์พักพิงช่ัวคราวส าหรับผู้
ที่ได้รับผลกระทบ (26.01 คะแนน) 

-การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ภายในศูนย์พักพิง เช่น การฝึกอาชีพ การ
สาธารณสุข เป็นต้น (26.01 คะแนน) 
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ปัจจัยท่ีอาจท า
ให้เกิดปัญหา 

คอขวด 

มาตรการ 
ก่อน  

(ระยะปกติและเฝ้าระวัง) 
ระหว่าง  

(ระยะเสี่ยงและวิกฤต) 
หลัง  

(ระยะวิกฤตและฟ้ืนฟ)ู 
การสื่อสารและ
การส่งต่อข้อมูล 

-ก า ร พิ จ า รณา จั ด ตั้ ง ที ม  flood fighting เ พื่ อ เ ป็ นที ม
ประสานงานการสื่อสาร และการถ่ายทอดข้อมูลที่ส าคัญไปสู่
เครือข่ายอื่น รวมทั้งก าหนดการใช้ช่องทาง และความถี่ใน
การส่งข้อมูลที่ส าคัญ ไปยังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง (25.34 คะแนน) 

-การ เผยแพร่ ข้ อมู ลที่ ส า คัญ โดย เ ฉ พาะ
สถานการณ์น้ าระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนในพื้นที่ ในยามฉุกเฉิน โดยส่งข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (26.71 คะแนน) 

-การเผยแพร่ข้อมูลด้านเส้นทางการจราจร
ในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย (26.67 คะแนน) 

 

 

 
 
 

แรงงาน 
 

-การพิจารณาหาช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารของบริษัทและ
ข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐแก่พนักงาน*  

-การพิจารณาย้ายพนักงานไปปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ส ารอง เช่น โรงงานในพื้นที่หรือสาขา
อื่นที่ไม่ประสบภัย* 

-การให้ข้อมูลการจ้างงานส าหรับพนักงานที่ไม่
สามารถไปท างานได้ตามปกติ* 

-การให้ค าปรึกษาแก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับ
นโยบายด้านทรัพยากรบุคคลเมื่อเกิดเหตุ
อุทกภัย (26.01 คะแนน) 

-การใช้สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคมให้มี
ความยืดหยุ่น สามารถรับบริการการรักษากับ
โรงพยาบาลอื่นนอกเหนือจากโรงพยาบาลที่
ระบุไว้ในสิทธิ (25.44 คะแนน) 

-การพิจารณาประกาศจากภาครัฐเกี่ยวกับการ
ช่ วย เหลื อผู้ ป ระกอบการด้ านการจ่ า ย
ค่าตอบแทน กรณีผู้ประกอบการประสบเหตุ
งานหยุดชะงัก (23.94 คะแนน) 

- การช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการจ่ายเงิน
สมทบประกันสังคม (23.36 คะแนน) 
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ปัจจัยท่ีอาจท า
ให้เกิดปัญหา 

คอขวด 

มาตรการ 
ก่อน  

(ระยะปกติและเฝ้าระวัง) 
ระหว่าง  

(ระยะเสี่ยงและวิกฤต) 
หลัง  

(ระยะวิกฤตและฟ้ืนฟ)ู 
สภาพการเงิน 
 
 

-การสนับสนุนจากภาครัฐด้านการเป็นผู้รับประกันภัยขั้นต่ า 
(23.43 คะแนน) 

-การตรวจเช็คเง่ือนไข และความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่
บริษัทเอกชนมีอยู่และการพิจารณาซื้อประกันภัยในส่วนท่ียัง
ไม่ครอบคลุมเพิ่มเติม* 
-การจัดท าบัญชีทรัพย์สิน* 

 -การจ่ายค่าชดเชยส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุอุทกภัย (26.71 คะแนน) 

-ความช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการลดหย่อน
ภาษี (23.43 คะแนน) 

-การติดต่อบริษัทประกันเพื่อตรวจสอบและ
ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อเรียกร้อง
ค่าสินไหมได้อย่างรวดเร็ว* 

 
การเตรียมความ
พร้อมแก่ชุมชน
ในพื้นที่  

-การพิจารณาสร้างถังเก็บน้ าของแต่ละครัวเรือนเพื่อให้
สามารถอยู่ ได้ด้วยตนเองก่อนในระยะสั้น / ยามฉุกเฉิน 
(25.73 คะแนน) 

-การพิจารณาเตรียมพื้นที่สูงส าหรับชุมชน เพื่อใช้เป็นสถาน
ส ารองส าหรับใช้ในงานอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
ประชาชนอย่างต่อเนื่องในยามฉุกเฉิน เช่น เป็นที่ตั้งเครื่อง
ผลิตน้ าดื่ม ท่ีชาร์จแบตโทรศัพท์และเสาสัญญาณโทรศัพท์
ช่ัวคราว จุดตั้งบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ เป็นต้น (23.89 
คะแนน) 

-การก าหนดจุดประสานงานในชุมชน รวมทั้งแต่งตั้งผู้
ประสานงานของแต่ละชุมชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (25.60 
คะแนน) 

-การพิจารณาจัดท าข้อมูลประชากรและประชากรแฝง 
เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพ จ านวนผู้อาศัยในบ้าน และจ านวนผู้

-การจัดเวรยามเฝ้าดูแลรักษาความเรียบร้อยแก่
ค รั ว เ รื อ น ใ น ช่ ว ง เ กิ ด เ ห ตุ วิ ก ฤ ต (25.00 
คะแนน)   

 
 

- 
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ปัจจัยท่ีอาจท า
ให้เกิดปัญหา 

คอขวด 

มาตรการ 
ก่อน  

(ระยะปกติและเฝ้าระวัง) 
ระหว่าง  

(ระยะเสี่ยงและวิกฤต) 
หลัง  

(ระยะวิกฤตและฟ้ืนฟ)ู 
อพยพ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับรู้ 
(25.03 คะแนน) 

หมายเหตุ: * ของปัจจัยด้าน “แรงงาน” และ “สภาพการเงิน” หมายถึง มาตรการได้ถูกกล่าวถึงจากการวิเคราะห์ของภาคเอกชน แตไ่ม่ได้ถูกน ามาวิเคราะห์ในการจดัล าดับ
มาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพการบรหิารความต่อเนื่องในระดับพื้นท่ี เนื่องจากกลุ่มคณะท างานภาคเอกชนพิจารณาว่ามาตรการดังกลา่วข้ึนอยู่กับระเบยีบและนโยบายของแต่ละบริษัท 
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บทที่ 8 การจัดท า Area BCM: แผนการด าเนินการ ส าหรับ Area BCM 
 

 หลังจากที่ประชุมเชิงปฏิบัติการได้วิเคราะห์มาตรการส าหรับการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจในระดับพื้นท่ี 
(วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559) และได้จัดล าดับความส าคัญและความเหมาะสมของมาตรการเพ่ือน ามาจัดท า
แผนปฏิบัติการ (วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) แล้วนั้น คณะท างานโครงการน าร่องการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจในระดับพ้ืนได้มีการคัดเลือกมาตรการล าดับต้นมาจัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจพื้นที ่น าร่องบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางวารุณี ล าใย รอง
นายกเทศมนตรีต าบลบางกะดี เป็นประธานการอภิปราย  
 
8.1 แผนปฏิบัติการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรม 
 
 คณะท างานโครงการน าร่อง Area BCM ได้วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับมาตรการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจทั้งหมด 40 มาตรการโดยประมาณ หลังจากนั้นคณะท างานและผู้ติดตามรวม
จ านวน 37 ท่าน ได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือจัดล าดับความส าคัญเพ่ือน ามาจัดท าแผนปฏิบัติการ ในวันที่ 4 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยได้จัดล าดับความส าคัญ 18 มาตรการแรกเพ่ือจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ (ตาราง 7.4) 
 ตาราง 8.1 แสดง 20 มาตรการที่เป็นมาตรการที่มีความส าคัญล าดับต้นๆ  รวมไปถึงมาตรการที่เพ่ิมเติม
หรือปรับปรุงขึ้นจากเดิมตามข้อแนะน าของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจาก
การวิเคราะห์พบว่ามาตรการเพ่ือ ลดผลกระทบที่อาจท าให้เกิดปัญหาคอขวดด้านการประปา ได้แก่ การส ารวจจุด
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนน้ าประปา และการพังทลายของคลอง และการส ารวจปริมาณการใช้น้ าประปาส าหรับภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน มีคะแนนสูงเป็นสองล าดับแรก  และมาตรการการพิจารณาจัดท าแผนอพยพของแต่ละชุมชนใน
พ้ืนที่ มีคะแนนสูงเป็นล าดับรองลงมา 
 
ตาราง 8.1: มาตรการที่ถูกจัดให้มีความส าคัญ 20 ล าดับแรกเพ่ือน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่  
 

ล าดับ
ที ่

มาตรการ ปัจจัยท่ีอาจท าให้
เกิดปัญหาคอขวด 

ช่วงระยะการ
จัดการอุทกภัย 

1 การส ารวจจุดเสี่ยงต่อการปนเปื้อนน้ าประปา และการพังทลายของคลอง
ประปา (28.66 คะแนน) 

การประปา ก่อน 

2 การส ารวจปรมิาณการใช้น้ าประปาส าหรับภาครัฐ เอกชนและชุมชน  
(28.23 คะแนน) 

การประปา ก่อน 
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ล าดับ
ที ่

มาตรการ ปัจจัยท่ีอาจท าให้
เกิดปัญหาคอขวด 

ช่วงระยะการ
จัดการอุทกภัย 

3 การพิจารณาจัดท าแผนอพยพของแต่ละชุมชนในพ้ืนท่ีและการก าหนด
สัญลักษณ์พื้นที่เปราะบางในแตล่ะชุมชน (27.21 คะแนน) 

การอพยพและ
จัดเตรียมที่อยู่
ช่ัวคราว 

ก่อน 

4 การดูแลเส้นทางคมนาคม (ถนน) สายหลัก เช่น การวางแนวกระสอบทราย
บริเวณจุดเปราะบางของถนน ให้สามารถสัญจรได้ (27.16 คะแนน) 

การคมนาคมขนส่ง ระหว่าง และ หลัง 

5 การดูแลซ่อมแซมเครื่องสูบน้ าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (26.96 คะแนน) การระบายน้ า และ
การบริหารจัดการ
น้ าในพ้ืนท่ี 

ก่อน และ หลัง 

6 การขุดลอกคูคลองอย่างสม่ าเสมอ (26.80 คะแนน) การระบายน้ า และ
การบริหารจัดการ
น้ าในพ้ืนท่ี 

ก่อน 

7 การฝึกอบรมและให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อปุกรณ์
ไฟฟ้าเมื่อเกดิเหตุอุทกภยั (26.77 คะแนน) 

การไฟฟ้า ก่อน 

8 การพิจารณาจัดเตรียมเสบียงอาหารและปัจจัยพื้นฐานส าหรับประชาชน เช่น 
การจัดส่งน้ าดื่มไปยังศูนย์พักพิงและศูนย์ประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมภิาค และปภ.เขต 1 ซึ่งปภ.เขต 1 มี
รถผลติน้ าดืม่เคลื่อนที่ (26.77 คะแนน) 

การอพยพและการ
จัดเตรียมที่อยู่
ช่ัวคราว 

ระหว่าง 

9 การก าหนดเส้นทางการสัญจรหลกัและรองส าหรับการขนส่งและการอพยพช่วง
เกิดเหตุวิกฤตไวล้่วงหน้า เช่น การจัดเตรียมเส้นทางอพยพและการขนส่ง
ส ารองจากสวนอตุสาหกรรมบางกะดี ไปยังถนน 3100 และทางพิเศษอุดร
รัถยา ทางขึ้นลงที่ถนนศรีสมาน (26.76 คะแนน) 

การคมนาคมขนส่ง ก่อน 

10 การเผยแพร่ข้อมลูที่ส าคญัโดยเฉพาะสถานการณ์น้ าระหว่างภาครัฐ เอกชน 
และชุมชนในพื้นที่ ในยามฉุกเฉิน โดยส่งข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด และ
เพิ่มช่องทางการสื่อสารถึงประชาชนในพ้ืนท่ีให้ครอบคลุมตลอดทั้งช่วง
ระยะเวลาวิกฤต (26.71 คะแนน) (หมายเหตุ: มาตรการนีไ้ด้ถูกปรับปรุง
เพิ่มเตมิตามข้อแนะน าของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ) 

การสื่อสารและการ
ส่งต่อข้อมูล 

ระหว่าง 

11 การจ่ายค่าชดเชยส าหรับผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจากอุทกภัย (26.71 คะแนน) สภาพการเงิน หลัง 
12 การจัดรถรับส่งพนักงานบริษัทเอกชนและประชาชนในพ้ืนท่ีตามจดุนัดพบท่ี

ก าหนด และประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่งในภาวะวิกฤต (หมายเหตุ: 
มาตรการนี้ได้ถูกปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อแนะน าของคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ) (26.67 คะแนน) 

การคมนาคมขนส่ง ระหว่าง 

13 การตรวจสอบและปรับปรุงระบบควบคุมสถานีจ่ายไฟให้อยู่ในพ้ืนท่ีสูง (26.57 
คะแนน) 

การไฟฟ้า ก่อน 

14 การฝึกอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมืออุทกภัย เช่น การวาง
กระสอบทราย การท าความเข้าใจข้อมูลจากกรมชลประทาน การอพยพ การ
จัดท าประกันภัย การจดัท าบัญชีทรัพย์สิน เป็นต้น ส าหรับภาคเอกชน ชุมชน 
และเจา้หน้าท่ีภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (26.44 คะแนน) 

การระบายน้ าและ
การบริหารจัดการ
น้ าในพ้ืนท่ี 

ก่อน 
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ล าดับ
ที ่

มาตรการ ปัจจัยท่ีอาจท าให้
เกิดปัญหาคอขวด 

ช่วงระยะการ
จัดการอุทกภัย 

15 การรับสมัครจิตอาสาเพื่อช่วยเหลอืด้านการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ เช่น การขอ
ก าลังสนับสนุนเพื่อวางกระสอบทรายในพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือเปราะบาง เป็นต้น 
(26.23 คะแนน) 

การระบายน้ าและ
การบริหารจัดการ
น้ าในพ้ืนท่ี 

ระหว่าง 

16 การจัดเตรียมศูนย์พักพิงและพิจารณาการจัดตั้งศูนย์พักพิงแบบรวมศูนย์ 
การเปิดศูนย์พักพิงช่ัวคราวระหว่างเกิดเหตุ และการใหค้วามช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบภายในศูนย์พักพิง (26.01 คะแนน) 

การอพยพและการ
จัดเตรียมที่อยู่
ช่ัวคราว 

ก่อน ระหว่าง และ
หลัง 

17 การให้ค าปรึกษาแก่ภาคเอกชนเกีย่วกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลเมื่อเกดิ
เหตุอุทกภัย (26.01 คะแนน) 

แรงงาน หลัง 

18 การรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการบริหารความ
ต่อเนื่องในพื้นทีเ่มื่อเกิดเหตุ เช่น การจัดท าแผน BCP (25.89 คะแนน) 

การระบายน้ าและ
การบริหารจัดการ
น้ าในพ้ืนท่ี 

ก่อน 

19 ให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการจดัการของเสียให้กับภาคเอกชนและชุมชน
ในช่วงน้ าท่วม เช่น การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ การ
จัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนในช่วงระยะวิกฤต (หมายเหตุ: มาตรการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมนีไ้ด้ถูกเพิม่เตมิขึ้นจากเดิมตามข้อแนะน าของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ) 

สุขอนามัยและการ
จัดการของเสยี 

ก่อน และ ระหว่าง 

20 ท าทางเดินช่ัวคราวส าหรับประชาชนท่ีอยู่นอกคันก้ันน้ าเมื่อเกิดเหตอุุทกภัย 
(หมายเหตุ: มาตรการนีไ้ด้ถูกเพิม่เติมขึ้นจากเดิมตามข้อแนะน าของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ) 

การคมนาคมขนส่ง ระหว่าง 

 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยทรัพยากรและระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัด คณะท างานโครงการน าร่องฯ ได้เลือก
มาตรการที่มีคะแนนสูงที่สุดตามช่วงระยะก่อนเกิดเหตุ 1 มาตรการ ระหว่างเกิดเหตุ 1 มาตรการ และหลังเกิดเหตุ 
2 มาตรการ เพ่ือจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม มาตรการการส ารวจปริมาณการใช้น้ าประปาส าหรับ
ภาครัฐ เอกชนและชุมชน ซึ่งเป็นมาตรการที่มีคะแนนสูงสุดในช่วงระยะเวลาก่อนเกิดเหตุเป็นล าดับที่สอง ได้ถูก
เลือกขึ้นมาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ แทนมาตรการการส ารวจจุดเสี่ยงต่อการปนเปื้อนน้ าประปา และการพังทลาย
ของคลองประปาซึ่งมีคะแนนสูงสุดเนื่องจากมาตรการส ารวจจุดเสี่ยงต่อน้ าประปาดังกล่าวได้มีการส ารวจและ
ตรวจสอบเป็นประจ าจากส านักงานประปาที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ นอกจากนี้แผนการด าเนินการส าหรับอีก 15 
มาตรการได้ถูกน าเสนอในตาราง 8.2 ตามข้อแนะน าของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการกับคณะท างานครั้งสุดท้าย ทั้งนี้เพ่ือให้แผนปฏิบัติการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพควรจะมีการระบรุะยะเวลาที่จะต้องใช้ในการจัดท าแผน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เกี่ยวข้อง และแนวทางใน
การจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะด้านการเงินเพ่ือน ามาใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่บริเวณสวนอุตสาหกรรม ดังแสดงในตาราง 8.2 
 นอกจากนั้นเพ่ือให้แผนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริงและมีเจ้าภาพในการ
จัดท าแผนอย่างชัดเจน ผู้มีอ านาจในพ้ืนที่ควรเป็นผู้อนุมัติและให้ความเห็นชอบในการจัดท าแผน เช่น 
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คณะกรรมการอ านวยการระดับจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ นอกจากนั้ น
ควรที่จะมีการเผยแพร่หรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนรับรู้ถึงแผนที่จัดท าเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่  
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ตาราง 8.2: แผนปฏิบัติการเพ่ือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ (ส าหรับมาตรการที่ถูกจัดให้มีความส าคัญ 20 ล าดับแรก จากตาราง 8.1) 

หมายเหตุ:  

 จากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ จงัหวัดปทุมธานี เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีความเห็นว่า บางมาตรการควรเน้นเปน็มาตรการส าคัญที่ควรน ามาใช้ในการฝึกซ้อม
แผนแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) โดยเฉพาะอย่างยิง่มาตรการในช่วงระหว่างเกิดเหตุ จึงได้ท าการระบุความจ าเป็นของมาตรการเหล่านี้ในคอลัมนส์ุดท้ายของตาราง 

 ตัวหนังสือสีฟา้แสดงถึงมาตรการ 4 หัวข้อที่ได้ท าการตกลงในการประชุมเชงิปฏบิัติการของคณะท างาน วนัที่ 4 พฤศจิกายน 2559 

 

ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะ
การ

จัดการ
อุทกภัย 

มาตรการที่น าเสนอ แผนรายละเอียด ระยะเวลา
ในการ
จัดท า 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ แหล่ง
งบประมาณ
ที่เป็นไปได ้
(อาจปรับได้
ตามสมควร) 

การฝึกซ้อม
แผนแบบเตม็

รูปแบบ 

1 ก่อน การส ารวจจุดเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
น้ าประปา และการพังทลายของ
คลองประปา 

- เก็บตัวอย่างน้ าตามจดุสุม่ตรวจสอบคุณภาพ 
โดยเฉพาะท่อน้ าประปาและคลองที่เป็นจุดเสี่ยง โดย
ใช้แผนที่ระบบเส้นการจ่ายน้ าประปาประกอบ 
- ท าการตรวจวิเคราะห์น้ าอุปโภคบริโภคตามเกณฑ์
ทางด้าน กายภาพ เคมี ชีวภาพ 
 - ประเมินศักยภาพและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นตามจุดต่าง ๆ ในคลอง 
- สรุปผลส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กรณีพบ
น้ าประปาปนเปื้อน และการพังทลายของคลอง  

ทุกสัปดาห ์ การประปาส่วน
ภูมิภาค 

- บริษัทเอกชน 
- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 

การประปา
ส่วนภูมภิาค 

ไม่จ าเป็น 

2 ก่อน การส ารวจปรมิาณการใช้
น้ าประปาส าหรบัภาครัฐ เอกชน
และชุมชน  

- ผู้แทนการประปาส่วนภมูิภาค ผูแ้ทนการประปา
นครหลวง ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน
ในพื้นที่ร่วมหารือถึงปริมาณน้ าท่ีตอ้งการใช้ 
- แต่ละหน่วยงานหาข้อมลูเกีย่วกับเรื่องความต้องการ
ใช้น้ าประปา 
- ก าหนดและค านวณความต้องการใช้ปริมาณน้ า
ในช่วงวิกฤตลดลงไป 50% 
 

1 เดือน 
 

- การประปาส่วน
ภูมิภาค 
- การประปานคร
หลวง 
 

สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี

ใช้
งบประมาณ
ของแต่ละ
บริษัท/ แต่
ละส่วน 

ไม่จ าเป็น 
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ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะ
การ

จัดการ
อุทกภัย 

มาตรการที่น าเสนอ แผนรายละเอียด ระยะเวลา
ในการ
จัดท า 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ แหล่ง
งบประมาณ
ที่เป็นไปได ้
(อาจปรับได้
ตามสมควร) 

การฝึกซ้อม
แผนแบบเตม็

รูปแบบ 

3 ก่อน การพิจารณาจัดท าแผนอพยพของ
แต่ละชุมชนในพ้ืนท่ีและการ
ก าหนดสญัลักษณ์พื้นที่เปราะบาง
ในแต่ละชุมชน  

- ก าหนดบุคคลที่รับผิดชอบของแต่ละชุมชนเพื่อ
อ านวยความสะดวกและแผนการอพยพ 
- จัดประชุมระหว่างผู้น าชุมชนเพือ่ประเมินความ
ปลอดภัยและเส้นทางที่ใกล้ที่สดุ  ท าการระบจุุดที่มี
ความเสีย่งและจดัท าแนวทางการอพยพ 
- จัดท าเอกสารส าหรับสื่อสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่ให้กับสมาชิกในชุมชน 
- ท าการฝึกซ้อมแผนอพยพ  
- จัดท าป้ายเตือนภัยในจุดที่มีความเสี่ยง 

6 เดือน - ปภ. ปทุมธานี 
- ผู้น าชุมชน 

- สมาชิกชุมชน 
- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
- ตัวแทนจาก
ศูนย์พักพิง  
- เทศบาลต าบล
บางกะด ี 

ปภ. 
ปทุมธานี 

ควรม ี

4 ระหว่าง
และ หลัง  

การดูแลเส้นทางคมนาคม  )ถนน (
สายหลัก เช่น การวางแนว
กระสอบทรายบรเิวณจดุ
เปราะบางของถนน ให้สามารถ
สัญจรได ้

- ประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
แบ่งพื้นที่จราจรที่ต้องรับผิดชอบ 
- ป้องกันเส้นทางหลัก โดยใหส้ามารถสัญจรได้ด้วย
การวางแนวกระสอบทรายบริเวณจุดเปราะบางของ
ถนน 
- การจัดท าป้ายเตือนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสูงของ
ถนน และความลึกของระดับน้ า 
- จัดท าป้ายเพือ่แนะน าเส้นทางที่สามารถสัญจรได ้
- จัดเวรยามเพื่อเฝา้ระวังแนวเส้นทาง เช่น หน่วยงาน
กู้ชีพ อปพร  .โดยให้มีการประสานงานผ่าน ปภ .
ปทุมธาน ี

ประชุม 1 
วัน 
(ระยะเวลา
ขึ้นอยู่กับ
บริบท
เฉพาะของ
ถนนแต่ละ
เส้น) 

- แขวงการทาง
ปทุมธานี 
- ปภ. ปทุมธานี 
 

- เทศบาลต าบล
บางกะด ี
- หน่วยทหารใน
พื้นที่ เช่น ศูนย์
ซ่อมสร้างสิ่ง
อุปกรณ์สาย
สรรพาวุธ 

ใช้
งบประมาณ
ของแต่ละ
ส่วนงาน 
(รับผิดชอบ
เอง) 

ควรม ี

5 ก่อนและ 
หลัง 

การดูแลซ่อมแซมเครื่องสูบน้ าให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

- จัดท าแผนการส ารวจสภาพเครื่องสูบน้ า เพื่อให้มี
การส ารวจเป็นประจ า 
- ด าเนินการส ารวจสภาพเครื่องสบูน้ าของหน่วยงาน
ของตนเอง 
- กรณีพบเครื่องสูบน้ าไม่พร้อมใช้งาน ของบประมาณ
เพื่อด าเนินการซ่อมแซม 
 

ก่อนฤดูฝน - กรมชลประทาน 
- เทศบาลต าบล
บางกะด ี
- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี

หน่วยทหารใน
พื้นที่ เช่น ศูนย์
ซ่อมสร้างสิ่ง
อุปกรณ์สาย
สรรพาวุธ 

ใช้
งบประมาณ
ของแต่ละ
ส่วนงาน 
(รับผิดชอบ
เอง) 

ไม่จ าเป็น 
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ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะ
การ

จัดการ
อุทกภัย 

มาตรการที่น าเสนอ แผนรายละเอียด ระยะเวลา
ในการ
จัดท า 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ แหล่ง
งบประมาณ
ที่เป็นไปได ้
(อาจปรับได้
ตามสมควร) 

การฝึกซ้อม
แผนแบบเตม็

รูปแบบ 

6 ก่อน การขุดลอกคูคลองอย่างสม่ าเสมอ  - ส ารวจพ้ืนท่ีและเส้นทางน้ าเพื่อขดุลอกและปรับปรุง
คลองสาธารณะ 
- จัดประชุมหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
- ด าเนินการขุดลอกคลองด้วยเครือ่งจักรที่เหมาะสม 
เช่น เรือขุด รถขุด 

ก่อนฤดูฝน เทศบาลต าบล
บางกะด ี
 

- กรม
ชลประทาน 
- กรมทางหลวง
ชนบท 

เทศบาล
ต าบลบาง
กะด ี
 

ไม่จ าเป็น 

7 ก่อน การฝึกอบรมและให้ความรู้ชุมชน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุอุทกภยั  

- การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค สาขาปทุมธานีประสานงาน
กับประธานชุมชน เพื่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช้อุปกรณไ์ฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย
แก่ชุมชน และท าการสอนผู้น าชุมชนเพื่อไปถ่ายทอด
ความรู้ต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
- สนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนท่ีท าการตรวจสอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างน้อยปีละครั้ง 
- จัดท าโบรชัวร์และสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพรค่วามรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อุปกรณไ์ฟฟ้าเมื่อ
เกิดเหตุอุทกภัย   

6 เดือน - การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขา
ปทุมธานี 
- ผู้น าชุมชน 
 
 

ปภ. ปทุมธาน ี การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 
สาขา
ปทุมธานี 

ไม่จ าเป็น 

8 ระหว่าง การพิจารณาจัดเตรียมเสบียง
อาหารและปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
ประชาชน เช่น การจัดส่งน้ าดื่มไป
ยังศูนย์พักพิงและศูนย์
ประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยการประปานครหลวง การ
ประปาส่วนภูมภิาค และปภ.เขต 1 
ซึ่งปภ.เขต 1 มีรถผลติน้ าดื่ม
เคลื่อนที่  

- ประเมินความต้องการอาหาร น้ าดื่ม และสิ่งจ าเป็น
พื้นฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในศูนย์พักพิงหากเกิด
เหตุการณ์น้ าท่วม เช่น ถุงยังชีพ เป็นต้น 
- จัดท าแผนเพื่อส่งมอบ อาหาร น้ าดื่ม และสิ่งจ าเป็น
พื้นฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นไปยังศูนยพ์ักพิงหากเกิด
เหตุการณ์น้ าท่วม 
- สนับสนุนให้ประชาชนท าการเกบ็เสบียงอาหารและ
น้ าดื่มไวล้่วงหน้าส าหรับเหตุฉุกเฉนิ 
 

ก่อนฤดูฝน - เทศบาลต าบล
บางกะด ี
- ปภ. ปทุมธานี 
- บริษัทเอกชน 
-การประปานคร
หลวง  
- การประปาส่วน
ภูมิภาค 
- ศูนย์ ปภ. เขต 1 

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

- เหล่า
กาชาด จ.
ปทุมธานี 
 

ควรม ี
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ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะ
การ

จัดการ
อุทกภัย 

มาตรการที่น าเสนอ แผนรายละเอียด ระยะเวลา
ในการ
จัดท า 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ แหล่ง
งบประมาณ
ที่เป็นไปได ้
(อาจปรับได้
ตามสมควร) 

การฝึกซ้อม
แผนแบบเตม็

รูปแบบ 

9 ก่อน การก าหนดเส้นทางการสัญจรหลกั
และรองส าหรับการขนส่งและการ
อพยพช่วงเกิดเหตุวิกฤตไว้
ล่วงหน้า  

- จัดตั้งทีมงานเพื่อท าการศึกษาและส ารวจเส้นทาง
อพยพและขนส่งในกรณีเกิดเหตุวกิฤต 
- จัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปเกีย่วกบัการก าหนด
เส้นทางการสัญจรหลักและรองส าหรับการขนส่งและ
การอพยพช่วงเกิดเหต ุ
- เผยแพร่ข้อมลูไปยังประชาชนผ่านทางผู้มีส่วนได้
เสียที่ส าคัญ (focal points) 
 

3 เดือน - กรมทางหลวง 
- กรมทางหลวง
ชนบท 
- ปภ. ปทุมธานี 
 
 
 

- บริษัทเอกชน  
- ผู้น าชุมชน 
 
 

- กรมทาง
หลวง 
- กรมทาง
หลวงชนบท 
 
 

ควรม ี

10 ระหว่าง การเผยแพร่ข้อมลูที่ส าคญั
โดยเฉพาะสถานการณ์น้ าระหวา่ง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ 
ในยามฉุกเฉิน โดยส่งข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารถึงประชาชนใน
พื้นที่ให้ครอบคลุมตลอดทั้งช่วง
ระยะเวลาวิกฤต (หมายเหตุ: 
มาตรการนี้ได้ถูกปรับปรุงเพิ่มเติม
ตามข้อแนะน าของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ) 

- ท าการศึกษาและวิเคราะห์ว่าช่องทางการสื่อสารทีม่ี
อยู่เพียงพอที่จะให้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนหรือไม ่เช่น อีเมล ไลน์ 
โทรสารเว็บไซต์ วิทยุ เป็นต้น 
- ท าการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ข้อมูลน้ าท่วม
ให้กับประชาชน 
- เผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับอุทกภัยผา่นไปยังประชาชน
ในพื้นที่ผ่านทางจุด Focal Point ที่ได้ก าหนดไว้
ล่วงหน้าโดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

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

- ส านักงาน
ประชาสมัพันธ์
จังหวัดปทุมธาน ี
- บริษัทเอกชน  
- ผู้น าชุมชน 
- หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ 
ในพื้นที่  

ปภ .
ปทุมธานี 
 

ควรม ี

11 หลัง การจ่ายค่าชดเชยส าหรับผู้ที่ไดร้ับ
ผลกระทบจากอุทกภัย  

กรณีประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ 
- การส ารวจความเสียหาย 
- การประเมินความเสียหาย 
- การพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ 

 
7 วัน 
60 วัน 
30 วัน 

- ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
- กรมป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

- ผู้น าชุมชน 
- หน่วยงาน
ภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้อง 

ตามระเบียบ
ราชการ 

ไม่จ าเป็น 

กรณไีม่ได้ประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบก าหนดเกณฑ์การจ่าย
ค่าชดเชย  

6 เดือน - เทศบาลต าบล
บางกะด ี

- กรม
ชลประทาน 

ตามระเบียบ
ที่มีการ

ไม่จ าเป็น 
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ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะ
การ

จัดการ
อุทกภัย 

มาตรการที่น าเสนอ แผนรายละเอียด ระยะเวลา
ในการ
จัดท า 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ แหล่ง
งบประมาณ
ที่เป็นไปได ้
(อาจปรับได้
ตามสมควร) 

การฝึกซ้อม
แผนแบบเตม็

รูปแบบ 

- กรณีเอกชนเป็นผูจ้ัดท า สามารถท าในรูปแบบ CSR 
ได ้

- เทศบาลต าบล
บ้านใหม่ 

- เทศบาลต าบล
บางกะด ี
- ผู้น าชุมชน 
- บริษัทเอกชน 

ก าหนด
เกณฑ์นี้ขึ้น 

12 ระหว่าง การจัดรถรับส่งพนักงาน
บริษัทเอกชนและประชาชนใน
พื้นที่ตามจุดนัดพบท่ีก าหนด และ
ประสานงานกับผู้ประกอบการ
ขนส่งในภาวะวิกฤต (หมายเหตุ: 
มาตรการนี้ได้ถูกปรับปรุงเพิ่มเติม
ตามข้อแนะน าของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ) 

- จัดประชุมเพื่อให้บริษัทเอกชนตา่ง ๆ มาก าหนดจดุ
รถรับส่งพนักงานในพ้ืนท่ีร่วมกัน  
- ก าหนดหน้าท่ีในการรับส่ง ตารางเวลา เป็น MOU 
ส าหรับบริษัทเอกชนต่างๆ 
- ประเมินความต้องการรถรับส่งของพนักงาน
บริษัทเอกชนและประชาชนเมื่อเกดิเหตุน้ าท่วม 
- จัดเตรยีมยานพาหนะฉุกเฉิน เช่น เรือ ยานพาหนะ
ทางน้ าอ่ืน ๆ )ร่วมกับบริษัทอ่ืน ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง(  
- ประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่งเพื่อรองรับการ
ขนส่งทั้งคนและสินคา้ในภาวะวิกฤต 

3 เดือน - สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
- บริษัทเอกชนใน
บริเวณสวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
- ส านักงานขนส่ง 
จังหวัดปทุมธาน ี
- ปภ. ปทุมธานี 
 

หน่วยทหารใน
พื้นที่ เช่น ศูนย์
ซ่อมสร้างสิ่ง
อุปกรณ์สาย
สรรพาวุธ 

ใช้
งบประมาณ
ของแต่ละ
ส่วนงาน 

)รับผิดชอบ
เอง(  

ควรม ี

13 ก่อน การตรวจสอบและปรับปรุงระบบ
ควบคุมสถานีจ่ายไฟให้อยู่ในพ้ืนท่ี
สูง  

- จัดตั้งทีมงานส าหรับการตรวจสอบระบบควบคุม
สถานีจ่ายไฟให้อยู่ในสถานท่ีที่ปลอดภัย 
- ก าหนดจุดปลอดภัยส าหรับการติดตั้งสถานจี่ายไฟ
และท าแผนการย้ายระบบควบคุมสถานีจ่ายไฟให้อยู่
ในสถานท่ีที่ปลอดภัย 

3 เดือน - การไฟฟ้านคร
หลวง 
- การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขา
ปทุมธานี 

สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
 

- การไฟฟ้า
นครหลวง 
- การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 
สาขา
ปทุมธานี 

ไม่จ าเป็น 

14 ก่อน การฝึกอบรมเรื่องการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับมืออุทกภัย เช่น การ
วางกระสอบทราย การท าความ
เข้าใจข้อมูลจากกรมชลประทาน 
การอพยพ การจัดท าประกันภยั 
การจัดท าบัญชีทรัพย์สิน เป็นต้น 

- ปภ.ปทุมธานี ท าการประสานงานกับประธานชุมชน 
เพื่อมาให้ความรู้แก่ชุมชน และท าการสอนผู้น าชุมชน
เพื่อไปถ่ายทอดความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมืออุทกภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตัวแทนจาก
บริษัทเอกชนและภาครัฐ 

1 ปี - ปภ. ปทุมธานี 
- ผู้น าชุมชน 

- สมาชิกใน
ชุมชน 
- อาสาสมัคร
ป้องกันพลเรือน 
(อปพร.)  

ปภ .
ปทุมธานี 
 

ไม่จ าเป็น 
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ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะ
การ

จัดการ
อุทกภัย 

มาตรการที่น าเสนอ แผนรายละเอียด ระยะเวลา
ในการ
จัดท า 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ แหล่ง
งบประมาณ
ที่เป็นไปได ้
(อาจปรับได้
ตามสมควร) 

การฝึกซ้อม
แผนแบบเตม็

รูปแบบ 

ส าหรับภาคเอกชน ชุมชน และ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

- จัดท าโบรชัวร์ข้อมลูเพื่อเพ่ิมความรู้และความ
ตระหนักของประชาชนเรื่องการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมืออุทกภัย 
- ส่งเสริมให้ชุมชนจดัท าแผนเตรยีมความพร้อม
ส าหรับน้ าท่วมส าหรับชุมชนและเช่ือมโยงแผน
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผน BCP ระดับพื้นท่ี (Area 
BCP) 
- ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นท าการตรวจสอบ
และทบทวนมาตรการการเตรียมความพร้อมส าหรับ
น้ าท่วมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

- เทศบาลต าบล
บางกะด ี
 

15 ระหว่าง การรับสมัครจิตอาสาเพื่อ
ช่วยเหลือด้านการรับมืออุทกภัยใน
พื้นที่ เช่น การขอก าลังสนับสนุน
เพื่อวางกระสอบทรายในพ้ืนท่ี
เสี่ยงหรือเปราะบาง เป็นต้น  

- ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นอาสาสมัครจิตอาสาเพื่อ
รับมือกับเหตุวิกฤตท่ีเกิดขึ้น 
- ท าการมอบหมายหนา้ที่รับผดิชอบและฝึกซ้อมแผน 
- ท าการประเมินพื้นที่จุดเสิ่ยงหรอืเปราะบางต่อ
อุทกภัยเพื่อมอบหมายจุดรบัผิดชอบให้กับอาสาสมคัร
อย่างเหมาะสม 
 

ก่อนฤดูฝน - ผู้น าชุมชน 
- อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)  
- เทศบาลต าบล
บางกะด ี
- ปภ. ปทุมธานี 
 

- สมาชิกใน
ชุมชน 
- หน่วยทหารใน
พื้นที่ เช่น ศูนย์
ซ่อมสร้างสิ่ง
อุปกรณ์สาย
สรรพาวุธ 

ผู้น าชุมชน 
 

ควรม ี

16 ก่อนและ 
ระหว่าง 
และหลัง 

การจัดเตรียมศูนย์พักพิงและ
พิจารณาการจัดตั้งศูนย์พักพิงแบบ
รวมศูนย ์การเปิดศูนย์พักพิง
ช่ัวคราวระหว่างเกดิเหตุ และการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไดร้ับ
ผลกระทบภายในศูนย์พักพิง  

- ส ารวจ ศูนย์พักพิงเดิม และประเมินความพร้อม
และประเมินความเสี่ยง ว่าเป็นพ้ืนที่ล่อแหลมหรือไม่ 
พร้อมส ารวจพื้นท่ีที่มีความเป็นไปได้ที่จะจดัตั้งศูนย์
พักพิงใหม ่
- จัดประชุมเพื่อก าหนดสถานท่ีทีจ่ะใช้เป็นศูนย์พักพิง
เมื่อเกิดเหต ุ 
- ก าหนดหน้าท่ีรับผดิชอบส าหรับผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิง
เป็นเอกสาร 

ก่อนฤดูฝน - ปภ. ปทุมธานี 
- เทศบาลต าบล
บางกะด ี
- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี

- สนง. พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
จ.ปทุมธานี 
- ผู้น าชุมชน 
- ต ารวจ 
- เหล่ากาชาด จ.
ปทุมธาน ี

- ปภ .
ปทุมธานี 
- เทศบาล
ต าบลบาง
กะด ี
 
 

ควรม ี
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ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะ
การ

จัดการ
อุทกภัย 

มาตรการที่น าเสนอ แผนรายละเอียด ระยะเวลา
ในการ
จัดท า 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ แหล่ง
งบประมาณ
ที่เป็นไปได ้
(อาจปรับได้
ตามสมควร) 

การฝึกซ้อม
แผนแบบเตม็

รูปแบบ 

- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีสนับสนุนสิ่งท่ีจ าเป็นใน
ศูนย์พักพิง เช่น น้ าดื่ม เสบียงอาหาร และสิ่งจ าเป็น
อื่น ๆ 

- ตัวแทนจาก
ศูนย์พักพิง 

17 หลัง การให้ค าปรึกษาแก่ภาคเอกชน
เกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากร
บุคคลเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย  

จัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์เพื่อให้ค าปรึกษาด้านปัญหาของ
ลูกจ้างและผู้ประกอบการ ดังเช่น ด้าน: 
- ด้านกฎหมายแรงงาน เช่น การประกันสังคม การ
จ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย การหยุดงาน 
- ด้านประกันสังคม สิทฺธิประโยขน์ท่ีลูกจ้างจะได้รับ
ระหว่างน้ าท่วมและหลังน้ าท่วม 
- การขอสนับสนุนแรงงานเพื่อมาท างานในช่วงน้ า
ท่วม และช่วงการฟื้นฟู 
- ให้ค าปรึกษาด้านภาษีของลูกจา้งและผู้ประกอบการ 

สัปดาห์แรก
หลังจาก
เกิดเหตุ
อุทกภัย 

- หน่วยงาน
บรรเทาสาธารณ
ภัย  
- กรมการ
ปกครอง 

- กรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน  
- ส านักงาน
ประกันสังคม 
- กรมการจัดหา
งาน 
- กรมสรรพากร 
 

ตามงบแผน
ฉุกเฉินของ
หน่วยงาน 

ไม่จ าเป็น 

18 ก่อน การรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี
มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
บริหารความต่อเนื่องในพื้นที่เมื่อ
เกิดเหตุ เช่น การจัดท าแผน BCP  

- ให้ความรู้บริษัทเอกชนและผู้มสีว่นได้เสียอื่นๆ ใน
พื้นที่ในการจัดท าแผนความต่อเนือ่งทางธุรกิจของ
ตนเอง (แผน BCP) ด้วยการฝึกอบรมและการ
เผยแพร่ข้อมลู 
- ส่งเสริมให้แผน BCP ของบริษัทเอกชนและผู้มสี่วน
ได้เสียอื่น ๆ มีความเช่ือมโยงกับแผนในระดบัพ้ืนท่ี 
(Area BCM / BCP) 

1 ปี - ปภ. ปทุมธานี - บริษัทเอกชน
ในสวน
อุตสาหกรรมบาง
กะดี  

- ปภ. 
ปทุมธานี 

ไม่จ าเป็น 

19  ก่อน 
และ 
ระหว่าง 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการ
จัดการของเสยีให้กับภาคเอกชน
และชุมชนในช่วงน้ าท่วม เช่น การ
จัดการของเสยีจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และ การจดัการขยะ
มูลฝอยจากชุมชนในช่วงระยะ
วิกฤต (หมายเหตุ: มาตรการ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนี้ได้ถูก

- ส ารวจประเภทและประเมินของเสียในแตล่ะจดุใน
พื้นที ่
- ประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อจัด
อบรมเกี่ยวกับการจัดการของเสียและวัสดุอันตราย
ส าหรับบริษัทเอกชนและผู้น าชุมชน 
- บริษัทเอกชนและผู้น าชุมชนควรจัดท าแผนการ
จัดการของเสยีส าหรับกรณีเกดิเหตุน้ าท่วม  

6 เดือน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
- ปภ. ปทุมธานี 
 
 

- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
- บริษัทเอกชน
ในสวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี 
- ผู้น าชุมชน 

บริษัทเอกชน
ในสวน
อุตสาหกรรม
บางกะด ี
 

ควรม ี
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ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะ
การ

จัดการ
อุทกภัย 

มาตรการที่น าเสนอ แผนรายละเอียด ระยะเวลา
ในการ
จัดท า 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ แหล่ง
งบประมาณ
ที่เป็นไปได ้
(อาจปรับได้
ตามสมควร) 

การฝึกซ้อม
แผนแบบเตม็

รูปแบบ 

เพิ่มเตมิขึ้นจากเดมิตามข้อแนะน า
ของคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ) 

เคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัตถุอันตรายและดูแลการ  - จัดการให้
ถูกต้องในพื้นที่ส าหรับก าจัดของเสีย  

- เทศบาลต าบล
บางกะด ี

20 ระหว่าง ท าทางเดินช่ัวคราวส าหรับ
ประชาชนท่ีอยู่นอกคันก้ันน้ าเมื่อ
เกิดเหตุอุทกภัย (หมายเหตุ: 
มาตรการนี้ได้ถูกเพิ่มเติมขึ้นจาก
เดิมตามข้อแนะน าของ
คณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ) 

- จัดตั้งทีมงานส าหรับการส ารวจความจ าเป็นในการ 
ท าทางเดินช่ัวคราวส าหรับประชาชนท่ีอยู่นอกคันก้ัน
น้ าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย 
- จัดท าทางเดินช่ัวคราวส าหรับประชาชนท่ีอยู่นอก
คันกัน้น้ าเมื่อเกิดเหตุอุทกภยั 
 

สัปดาห์แรก
ที่เกิดเหตุ
อุทกภัย 

- ปภ. ปทุมธานี 
- ผู้น าชุมชน 

- สมาชิกใน
ชุมชน 
- อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อป
พร.)  
- เทศบาลต าบล
บางกะด ี
 

ปภ .
ปทุมธานี 
 

ควรม ี
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สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น แผนรายละเอียด
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) ได้ถูกจัดท าเพ่ิมข้ึนดังตาราง 8.3 โดยตารางนี้ได้
ปรับมาจากตาราง 8.2 แต่ได้ท าการตัดมาตรการและแผนรายละเอียดข้อที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ
ออกไป และเน้นไปที ่ 10 มาตรการในช่วงระหว่างเกิดเหตุและท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายส าหรับการอ้างอิงข้อมูลเพื่อการ
จัดท าขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบต่อไป 

ตาราง 8.3: 10 มาตรการและแผนรายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) 

ล า 
ดับที ่

ปัญหา
คอขวด 

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม
แผนแบบเต็มรูปแบบ 

แผนรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

3 การ
อพยพ
และ
จัดเตรีย
มที่อยู่
ช่ัวคราว 

การพิจารณาจัดท าแผนอพยพของ
แต่ละชุมชนในพ้ืนท่ีและการก าหนด
สัญลักษณ์พื้นที่เปราะบางในแตล่ะ
ชุมชน  

- ก าหนดบุคคลที่รับผิดชอบของแต่ละชุมชนเพื่อ
อ านวยความสะดวกและแผนการอพยพ 
- จัดประชุมระหว่างผู้น าชุมชนเพือ่ประเมินความ
ปลอดภัยและเส้นทางที่ใกล้ที่สดุ  ท าการระบจุุดที่
มีความเสี่ยงและจัดท าแนวทางการอพยพ 
- ท าการฝึกซ้อมแผนอพยพ  

- ปภ. ปทุมธาน ี
- ผู้น าชุมชน 

- สมาชิกชุมชน 
- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
- ตัวแทนจาก
ศูนย์พักพิง  
- เทศบาลต าบล
บางกะด ี 

4 การ
คมนาคม
ขนส่ง 

การดูแลเส้นทางคมนาคม )ถนน (
สายหลัก เช่น การวางแนวกระสอบ
ทรายบริเวณจดุเปราะบางของถนน 
ให้สามารถสัญจรได ้

- ประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
แบ่งพื้นที่จราจรที่ต้องรับผิดชอบ 
 

- แขวงการทาง
ปทุมธาน ี
- ปภ. ปทุมธาน ี
 

- เทศบาลต าบล
บางกะด ี
- หน่วยทหารใน
พื้นที่ เช่น ศูนย์
ซ่อมสร้างสิ่ง
อุปกรณ์สาย
สรรพาวุธ 

8 การ
อพยพ
และการ
จัดเตรีย
มที่อยู่
ช่ัวคราว 

การพิจารณาจัดเตรียมเสบียงอาหาร
และปัจจยัพื้นฐานส าหรับประชาชน 
เช่น การจัดส่งน้ าดื่มไปยังศูนย์พักพิง
และศูนย์ประสานงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

- จัดท าแผนเพื่อส่งมอบ อาหาร น้ าดื่ม และ
สิ่งจ าเป็นพื้นฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นไปยังศูนย์พักพิง
หากเกิดเหตุการณ์น้ าท่วม 
 

- เทศบาลต าบล
บางกะด ี
- ปภ. ปทุมธาน ี
- บริษัทเอกชน 
-การประปานคร
หลวง  
- การประปาส่วน
ภูมิภาค 
- ศูนย์ ปภ. เขต 1 

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

9 การ
คมนาคม
ขนส่ง 

การก าหนดเส้นทางการสัญจรหลกั
และรองส าหรับการขนส่งและการ
อพยพช่วงเกิดเหตุวิกฤตไวล้่วงหนา้  

- จัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปเกีย่วกบัการก าหนด
เส้นทางการสัญจรหลักและรองส าหรับการขนส่ง
และการอพยพช่วงเกิดเหต ุ
 

- กรมทางหลวง 
- กรมทางหลวง
ชนบท 
- ปภ. ปทุมธาน ี
 
 

- บริษัทเอกชน  
- ผู้น าชุมชน 
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ล า 
ดับที ่

ปัญหา
คอขวด 

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม
แผนแบบเต็มรูปแบบ 

แผนรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

 
10 การ

สื่อสาร
และการ
ส่งต่อ
ข้อมูล 

การเผยแพร่ข้อมลูที่ส าคญัโดยเฉพาะ
สถานการณ์น้ าระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนในพื้นที่ ในยาม
ฉุกเฉิน โดยส่งข้อมูลตามระยะเวลาที่
ก าหนด และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ถึงประชาชนในพ้ืนท่ีให้ครอบคลุม
ตลอดทั้งช่วงระยะเวลาวิกฤต  

- เผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับอุทกภัยผา่นไปยัง
ประชาชนในพื้นที่ผ่านทางจุด Focal Point ที่ได้
ก าหนดไวล้่วงหน้าโดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม 

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

- ส านักงาน
ประชาสมัพันธ์
จังหวัดปทุมธาน ี
- บริษัทเอกชน  
- ผู้น าชุมชน 
- หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ 
ในพื้นที่  

12 การ
คมนาคม
ขนส่ง 

การจัดรถรับส่งพนักงาน
บริษัทเอกชนและประชาชนในพ้ืนท่ี
ตามจุดนดัพบท่ีก าหนด และ
ประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่ง
ในภาวะวิกฤต  

- จัดประชุมเพื่อให้บริษัทเอกชนตา่ง ๆ มาก าหนด
จุดรถรับส่งพนักงานในพ้ืนท่ีร่วมกัน  
- จัดเตรยีมยานพาหนะฉุกเฉิน เช่น เรือ 
ยานพาหนะทางน้ าอ่ืน ๆ (ร่วมกับบริษัทอ่ืน ๆ ใน
พื้นที่ใกล้เคียง) 
- ประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่งเพื่อรองรับ
การขนส่งท้ังคนและสินค้าในภาวะวิกฤต 

- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
- บริษัทเอกชนใน
บริเวณสวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
- ส านักงานขนส่ง 
จังหวัดปทุมธานี 
- ปภ. ปทุมธาน ี
 

หน่วยทหารใน
พื้นที่ เช่น ศูนย์
ซ่อมสร้างสิ่ง
อุปกรณ์สาย
สรรพาวุธ 

15 การ
ระบาย
น้ าและ
การ
บริหาร
จัดการ
น้ าใน
พื้นที ่

การรับสมัครจิตอาสาเพื่อช่วยเหลอื
ด้านการรบัมืออุทกภัยในพื้นที่ เช่น 
การขอก าลังสนับสนุนเพื่อวาง
กระสอบทรายในพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือ
เปราะบาง เป็นต้น  

- ท าการมอบหมายหนา้ที่รับผดิชอบและฝึกซ้อม
แผน 
- ท าการประเมินพื้นที่จุดเสิ่ยงหรอืเปราะบางต่อ
อุทกภัยเพื่อมอบหมายจุดรบัผิดชอบให้กับ
อาสาสมัครอย่างเหมาะสม 
 

- ผู้น าชุมชน 
- อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)  
- เทศบาลต าบล
บางกะด ี
- ปภ. ปทุมธาน ี
 

- สมาชิกใน
ชุมชน 
- หน่วยทหารใน
พื้นที่ เช่น ศูนย์
ซ่อมสร้างสิ่ง
อุปกรณ์สาย
สรรพาวุธ 

16 การ
อพยพ
และการ
จัดเตรีย
มที่อยู่
ช่ัวคราว 

การจัดเตรียมศูนย์พักพิงและ
พิจารณาการจัดตั้งศูนย์พักพิงแบบ
รวมศูนย ์การเปิดศูนย์พักพิงช่ัวคราว
ระหว่างเกิดเหตุ และการใหค้วาม
ช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบภายใน
ศูนย์พักพิง  

- จัดประชุมเพื่อก าหนดสถานท่ีทีจ่ะใช้เป็นศูนย์พัก
พิงเมื่อเกิดเหต ุ 
- ก าหนดหน้าท่ีรับผดิชอบส าหรับผู้ที่อยู่ในศูนย์พัก
พิงเป็นเอกสาร 
 

- ปภ. ปทุมธาน ี
- เทศบาลบางกะด ี
- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี

- สนง. พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
จ.ปทุมธานี 
- ผู้น าชุมชน 
- ต ารวจ 
- เหล่ากาชาด จ.
ปทุมธาน ี
- ตัวแทนจาก
ศูนย์พักพิง 

19  สุขอนา 
มัยและ
การ

ให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการ
จัดการของเสยีให้กับภาคเอกชนและ
ชุมชนในช่วงน้ าท่วม เช่น การจัดการ

เคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัตถุอันตรายและดูแลการ
จัดการให้ถูกต้องในพื้นที่ส าหรับก าจัดของเสีย 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
- ปภ. ปทุมธาน ี

- สวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี
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ล า 
ดับที ่

ปัญหา
คอขวด 

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม
แผนแบบเต็มรูปแบบ 

แผนรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

จัดการ
ของเสีย 

ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
และ การจดัการขยะมลูฝอยจาก
ชุมชนในช่วงระยะวิกฤต  

 
 

- บริษัทเอกชน
ในสวน
อุตสาหกรรมบาง
กะด ี 
- ผู้น าชุมชน 
- เทศบาลต าบล
บางกะด ี

20 การ
คมนาคม
ขนส่ง 

ท าทางเดินช่ัวคราวส าหรับประชาชน
ที่อยู่นอกคันกั้นน้ าเมื่อเกิดเหตุ
อุทกภัย  

- จัดตั้งทีมงานส าหรับการส ารวจความจ าเป็นใน
การท าทางเดินช่ัวคราวส าหรับประชาชนท่ีอยู่นอก
คันกั้นน้ าเมื่อเกิดเหตุอุทกภยั 
 

- ปภ. ปทุมธาน ี
- ผู้น าชุมชน 

- สมาชิกใน
ชุมชน 
- อาสาสมัคร
ป้องกันพลเรือน 
(อปพร.)  
- เทศบาลต าบล
บางกะด ี
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บทที่ 9 การจัดท า Area BCM: การด าเนนิการ ทบทวน และการปรับปรุง Area BCM 
 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดล าดับความส าคัญมาตรการที่เหมาะสมส าหรับแผนการด าเนินการ 
(4 พฤศจิกายน 2016) นั้นคณะท างานได้ท าการตรวจสอบตามขั้นตอนของ Area BCP และการทดสอบแผน รวม
ไปถึงการปรับปรุงแผนปฏิบัติการส าหรับปีถัดไป 
 

หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งสุดท้าย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่  และคณะกรรมการอ านวยการโครงการ Area BCM จังหวัดปทุมธานีได้มีการทบทวน
กระบวนการของโครงการน าร่องและมีการหารือเพ่ือการปรับปรุง Area BCM ซึ่งข้อเสนอแนะจากทั้งคณะท างาน
และคณะกรรมการทั้งสองได้ถูกรวบรวมในรายงานฉบับนี้ 
 

 
9.1 การทบทวนแผน 
 

 หลังจากแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ และแผนปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
การรับมือและปรับตัวต่ออุทกภัยเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้มี
อ านาจที่เกี่ยวข้องแล้ว อาทิเช่น คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่  
และคณะกรรมการอ านวยการโครงการ Area BCM จังหวัดปทุมธานี แผนดังกล่าวควรมีการทบทวนเพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและพัฒนาแผนเพ่ือให้แน่ใจว่าแผนสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดท าแผนซึ่งจะต้องมีกระบวนการ Plan-Do-Check-Act ตามหลัก
มาตรฐานสากล 
 สิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นล าดับแรกส าหรับแผนที่ เกิดจากการร่วมมือจัดท าจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) จากหลายหน่วยงาน ควรมีการก าหนดว่าใครจะเป็นผู้น าในการจัดท า ทบทวน และปรับปรุงแผน 
โดยที่ประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะท างานโครงการน าร่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ ใน
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีข้อสรุปว่า เพ่ือให้ Area BCM/ Area BCP มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพสมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้น าในการจัดท าเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจมีส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดท าร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ได้แก่ เทศบาลต าบลบางกะดี และเทศบาลต าบลบ้านใหม่ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี บริษัทเอกชน และ
ประธานชุมชน  

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดท าโครงการน า
ร่อง Area BCM ที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้มีการตกลงกันว่าจังหวัดปทุมธานีจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะเป็น
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ผู้รับผิดชอบและเจ้าภาพของแผน Area BCP / Area BCM ส าหรับพ้ืนที่น าร่อง และเป็นผู้ประสานงานตาม
กระบวนการของวงจร Area BCM โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ ปภ. ปทุมธานี และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

9.1.1 ประเด็นในการทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ Area BCP 
 

 แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ หรือ Area BCP ควรมีก าหนดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงแผนให้แผนเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยปกติการตรวจสอบและทบทวนจะมีขึ้นหาก
มีภัยพิบัติหรือมีเหตุใด ๆ เกิดข้ึน หรือจะทบทวนตามก าหนดระยะเวลาเป็นประจ าทุกปีตามที่ได้ตกลงกันระหว่างผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ส าหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
คณะกรรมการอ านวยการจัดท าโครงการ Area BCM และคณะท างานที่มีความเห็นชอบร่วมกันว่าควรมีการ
ตรวจสอบและทบทวนแผนดังกล่าวประมาณเดือนพฤษภาคม หรือทันทีที่เมื่อกรมอุตนิยมวิทยาออกประกาศว่า
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน  
 การตรวจสอบและทบทวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ ควรจัดให้มีการประชุมอย่าง
เป็นทางการ ดังตัวอย่างเช่น การจัดท าแผนฯ เพ่ือโครงการน าร่องในปีแรก ทั้งนี้การด าเนินการตรวจสอบและ
ทบทวนควรเป็นไปตามวงจร Area BCM โดยผู้น า (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ในการตรวจสอบและทบทวนการบริหาร
ความต่อเนื่องอาจจะเริ่มจากข้ันตอน38 ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 ผู้น าการจัดท าแผน ตรวจสอบและทบทวนความเหมาะสมของรายชื่อคณะกรรมการอ านวยการ
จัดท าโครงการ และคณะท างานของโครงการที่จะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนแผน 
 ขั้นที่ 2 ด าเนินการตามขั้นตอนของวงจร Area BCM โดยจัดให้คณะท างานมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามความเหมาะสม ซึ่งมีคณะกรรมการอ านวยการจัดท าโครงการน าร่องเป็นผู้ก ากับดูแลและเสนอแนะแนวทาง 
หากพบปัญหาในการตรวจสอบและทบทวนให้ใช้เอกสารที่มีอยู่และข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเป็นตัวตั้งต้น โดยการ
ทบทวน Area BCM ควรมีการตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก แผนการ และกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน 
 การบ่งชี้ความเสี่ยง องค์ประกอบและทรัพยากรที่ส าคัญของพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม 

โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งยังชีพ และสิ่งอื่น 
 การระบุปัญหาคอขวด และมาตรการของพ้ืนที่ในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมาตรการ

เหล่านี้เหมาะสมกับเป้าหมาย และระดับความเสี่ยง และ 
 จัดท าแผนการบ ารุงรักษาและการฝึกซ้อมส าหรับ Area BCM และด าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

                                                           
38 อ้างอิงและปรับปรุงจาก คู่มือการจัดท าการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (ฉบับภาษาไทย) 
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 ขั้นที่ 3 สมาชิกคณะท างานจะจัดท าร่างแผนและการปรับปรุงแผน Area BCP โดยจะต้องท าการบันทึกสิ่ง
ที่ได้ปรับปรุงไว้ใน “ตารางบันทึกการแก้ไขเอกสาร” ยกตัวอย่าง เช่น การระบุความเสี่ยงเรื่องภัยแล้งมีความกังวล
มากขึ้น และคณะท างานเห็นชอบในการจัดท ากลยุทธ์เพ่ือลดผลกระทบจากภัยแล้งต่อการด าเนินงานธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ควรจะถูกระบุอยู่ในตารางบันทึกการแก้ไขเอกสารว่าได้เพ่ิมหรือปรับเค้าโครงสิ่งใดในแผน ใน
หน้าที่เท่าไหร่ เป็นต้น 
 ขั้นที่ 4 หลังจากคณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างานทบทวนแผนแล้ว ผู้ว่าราขการจังหวัด (ผู้น า) 
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดท าโครงการ Area BCM ควรมีการอนุมัติอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้เริ่ม
ด าเนินกิจกรรมหรือมาตรการเกี่ยวกับ Area BCM ตามท่ีระบุไว้ในแผน 
 ขั้นที่ 5 หน่วยงานสมาชิกทั้งหมดร่วมกันด าเนินกิจกรรม Area BCM ตามท่ีระบุไว้ในแผน 
 ขั้นที่ 6 หลังจากด าเนินกิจกรรมทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการอ านวยการฯ และคณะท างานฯ อาจมี การ
ปรับเปลี่ยนและทบทวนแผนตามท่ีเห็นสมควร 
 
 9.1.1.1 การฝึกซ้อม และทดสอบแผน Area BCP 
 

 เพ่ือให้ Area BCM ด าเนินการตามวงจร Plan-Do-Check-Act และมีแนวทางปฏิบัติอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงทราบถึงช่องว่างในการปฏิบัติงานอันน าไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจในระดับพ้ืนที่  กระบวนการทดสอบและฝึกซ้อมแผน Area BCP มีความส าคัญอย่างยิ่ง   
 การฝึกซ้อมฯ มีรูปแบบหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ขนาด ขอบเขต ความซับซ้อน และ
วิธีการ ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ก าหนดรูปแบบการฝึกซ้อมแผนด้านภัยบัติไว้เป็น 3 รูปแบบ 
ได้แก่  

(1) การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop excercise) มุ่งเน้นการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้งการท าความ
เข้าใจแผน นโยบาย ข้อตกลงความร่วมมือ และข้ันตอนการปฏิบัติที่ใช้อยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(2) การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional exercise) เป็นกิจกรรมการฝึกซ้อม ของหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานเพ่ือทดสอบ ประเมินขีดความสามารถของบุคคลและบทบาทหน้าที่ (Function) ที่ใช้ในการตอบโต้ต่อ
สถานการณ์ที่สมมติขึ้น โดยเน้นการฝึกซ้อมแผน นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ในการสั่งการและ
ควบคุมท่ีมีอยู่ ทั้งนี้ ในการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่นั้นการเคลื่อนย้ายบุคลากรและทรัพยากรจะถูกสมมติข้ึน  

(3) การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise; FSE)  เป็นการฝึกซ้อมที่มี ความซับซ้อนและใช้
ทรัพยากรมากที่สุดในบรรดาการฝึกซ้อมรูปแบบอ่ืน ๆ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับบุคลากร จากหลากหลายหน่วยงานและ
หลายระดับ โดยมีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและบุคลากรเพ่ือตอบโต้ต่อสถานการณ์จริง การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ
สามารถทดสอบการตอบโต้และบรรเทาเหตุฉุกเฉินในหลายแง่มุม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามแผน นโยบาย และ
ขั้นตอนกระบวนการที่พัฒนาหรือก าหนดขึ้นจากการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ หรือการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่เหตุการณ์
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ต่างๆ น าเสนอโดยใช้บทสถานการณ์สมมติในการฝึกซ้อม (Script exercise scenario) นอกจากนี้ ในการจัด FSE 
นั้นจะก าหนดเวลาจริง (Real time) และอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กดดันเสมือนเหตุการณ์จริง 
 เนื่องจากแผน Area BCP ของโครงการน าร่องพ้ืนที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางดี ได้จัดท าขึ้นเป็นครั้ง
แรก ดังนั้น การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะช่วยให้คณะท างานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจแผน
มากยิ่งขึ้น  
 อนึ่ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อ้างถึงการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ เป็นการฝึกซ้อมด้วยการ
จ าลองสถานการณ์ฉุกเฉินในสภาพแวดล้อมที่ไม่กดดัน (Stress-free) โดยปกติผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ
ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร หรือผู้ตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยจะนั่งร่วมกันเพ่ืออภิปรายถึงปัญหา และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประเด็นที่ให้ความส าคัญในการฝึกซ้อมจะให้ความสนใจในเรื่องการ
ฝึกอบรม และการท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 

ตาราง 9.1: ข้อดีและข้อเสียส าหรับการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ 
ข้อดี และข้อเสีย ของการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ 

ข้อดี  ต้องการข้อตกลงร่วมกันในเรื่องของเวลา ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรเท่าน้ัน 
 เป็นวิธีการหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพใช้ในการทบทวนแผน กระบวนการ และนโยบาย 
 เป็นวิธีการที่ดีในการสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานใน

สถานการณ์ฉุกเฉินให้แก่ให้ผู้ปฏิบัติงาน  
ข้อเสีย  ขาดความสมจริงท าให้ไม่สามารถทดสอบศักยภาพของระบบบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินจริงได้ 

 เป็นการฝึกซ้อมในเรื่ องของแผน  ขั้นตอนการปฏิบัติ งาน และศักยภาพของเจ้ าหน้าที่ 
เพียงผิวเผิน 

 ไม่ได้มีการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติที่จะแสดงให้เห็นว่าเกินขีดความสามารถของระบบที่มีอยู่หรือไม่ 
ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2554) คู่มือการฝึกซ้อมและบรรเทาสาธารณภัย 

 ถึงแม้ว่าโครงการน าร่องฯ มีระยะเวลาที่จ ากัดต่อการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 ที่ประชุมได้อ้างอิงสถานการณ์จ าลองจากเหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นสถานการณ์จ าลองที่ใช้
ในการจัดท าแผนและมีการทบทวนเนื้อหาสาระส าคัญของแผน ดังนี้ 

1) การระบุปัญหาคอขวดในพ้ืนที่  
2) เกณฑ์ชี้วัดการยกระดับความรุนแรงของภัยน้ าท่วม 
3) บทบาทหน้าที่การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับพ้ืนที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
4) มาตรการเพ่ือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ 

 
9.1.2 รายละเอียดการทบทวนแผนปฏิบัติการ 

 



 150  
 

 หลังจากได้มีการอนุมัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพ่ือแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ในระดับพ้ืนที่แล้ว หน่วยงานผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องใช้ความพยายามในการที่จะท าให้กิจกรรมบรรลุผล
ส าเร็จ การตรวจสอบและทบทวนแผนปฏิบัติการเป็นวิธีการหนึ่งเพ่ือให้มั่นใจว่ากิจกรรมที่ถูกระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
การได้ด าเนินการจัดท า และเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 การตรวจสอบแผนปฏิบัติการควรมีการจัดตั้งเกณฑ์ชี้วัดให้ชัดเจน และควรมีการตรวจสอบในทุก
ระยะเวลาที่ได้มีการตกลงกัน อาทิ การรายงานความก้าวหน้าทุกไตรมาส และการรายงานความก้าวหน้าประจ าปี 
เป็นต้น คณะท างานโครงการน าร่องฯ ได้มีข้อสรุปเสนอให้คณะกรรมการอ านวยการการจัดท าโครงการ Area BCM 
ประเมินแผนปฏิบัติการ เพ่ือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดีทุกปี 
ช่วงเดียวกับท่ีมีการทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Area BCP) โดยการประชุมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ก็ได้มีการตกลงร่วมกันว่าจังหวัดปทุมธานีจะเป็นผู้น าในการติดตามแผนปฏิบัติการเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการตรวจสอบของ Area BCM/BCP เป็นประจ าทุกปี ซึ่งการประเมินตรวจสอบ และทบทวน
แผนปฏิบัติการถือเป็นโอกาสอันดีที่ท าให้สามารถเปลี่ยนแปลงแผน หรือมีกิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงใหม่ได้ อนึ่ง 
ถึงแม้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแผนจะได้ก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
แม้เพียงเล็กน้อยในตารางแผนปฏิบัติการควรได้รับการแก้ไขทันที  
 

9.2 การปรับปรุงแผน 
 

 โครงการน าร่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ ณ บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
จังหวัดปทุมธานี ได้ด าเนินการตามวงจร Area Business Continuity Management (Area BCM) โดยมีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะท างานโครงการ Area BCM เพ่ือด าเนินการตามวงจรเป็นจ านวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง  การ
จัดประชุมอภิปรายของคณะกรรมการอ านวยการโครงการ Area BCM ระดับจังหวัดปทุมธานี เพ่ือพิจารณาร่างเค้า
โครงแผนการบริหารความค่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่  (Area Business Continuity Plan – Area BCP) 
จ านวน 2 ครั้ง อีกทั้ง เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธาน 
จัดการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Area BCM ซึ่งเป็นคณะกรรมการส่วนกลางระดับชาติเพ่ือ
ก ากับติดตามโครงการรวมทั้งให้ค าแนะน าการจัดท าแผนของโครงการน าร่อง จ านวน 1 ครั้ง 
 จากการด าเนินการที่ผ่านมา สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามขั้นตอนวงจร Area BCM ได้ดังรูปภาพ 
9.1 โดยขั้นตอนการปรับปรุง Area BCP/ Area BCM ได้เริ่มจากการทบทวน Area BCP ของการประชุม
คณะท างาน Area BCM ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และการตรวจสอบพิจารณาร่างแผน Area BCP จาก
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และการจัดประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการจัดท าโครงการน าร่อง Area BCM ทีจ่ังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ตามล าดับ 
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รูปภาพ 9.1: การประชุมภายใต้โครงการน าร่องฯ ตามวงจร Area BCM 

 

 

 
9.2.1 ข้อเสนอแนะจากคณะท างานโครงการ Area BCM 

 
คณะท างานโครงการ Area BCM ได้ทบทวนเนื้อหาของแผนเพ่ือสรุปทิศทางมาตรการในการด าเนินการ 

Area BCP ใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ การระบุปัญหาคอขวดในพ้ืนที่ เกณฑ์ชี้วัดการยกระดับความรุนแรงของภัยน้ า
ท่วม บทบาทหน้าที่การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับพ้ืนที และมาตรการเพ่ือการบริหารความต่อเนื่อง โดย
อ้างอิงการจ าลองสถานการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 เพ่ือช่วยในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าคัญในการ
ปรับปรุงแผน ดังนี้ 

 เกณฑ์ชี้วัดการยกระดับความรุนแรงของภัยน้ าท่วม 
ถึงแม้ว่าเกณฑ์ชี้วัดการยกระดับความรุนแรงของภัยน้ าท่วม จะได้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงาน
เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี แล้ว คณะท างานฯ ได้เสนอให้มี การ
ทบทวนพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกณฑ์ชี้วัดควรสอดคล้องกับแผนการ
บริหารจัดการน้ าของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี แผนเตรียมความพร้อมและรับมือน้ าท่วมของเทศบาล
ต าบลบางกะดีและจังหวัดปทุมธานี  
 ทิศทางมาตรการเพื่อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที ่
หลังจากสรุปมาตรการที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วมีข้อสังเกตว่า มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะมาตรการดูแลและป้องกันสารเคมีและวัตถุอันตรายไม่ให้รั่วไหลระหว่างเกิดอุทกภัยไม่ได้น ามา
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ถูกพิจารณา ดังนั้นควรมีการพิจารณามาตรการดังกล่าวในการจัดท าแผนครั้งต่อไปด้วย ทั้งนี้คณะท างานมี
ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามาชี้แนะการบริหารจัดการของ
เสียในบทบาทผู้ให้การสนับสนุนและผู้ชี้แนะมากกว่าการเข้ามาในบทบาทผู้ตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย 
นอกจากนั้น ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นถึงมาตรการที่ไม่ได้ถูกเลือกให้น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการแต่มี
ความส าคัญ ซึ่งควรพิจารณาให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการในครั้งต่อไป ได้แก่ การส ารวจผู้ต้องการใช้ไฟฟ้า
ในช่วงวิกฤต และการก าหนดพ้ืนที่ที่จ าเป็นต้องมีไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องแม้เกิดเหตุวิกฤต การเผยแพร่เรื่อง
ข้อมูลระดับน้ าและปริมาณน้ าฝนแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่
ข้อมูลเส้นทางการจราจรและการสัญจรในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย และการจัดพาหานะรับส่งประชาชนตามจุด
ที่ก าหนดเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย 

 
 

9.2.2 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Area BCM 
 
 หลังจากที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Area BCM โดยเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ ได้ทราบถึงความเป็นมาของการด าเนินโครงการ การ
จัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินโครงการน าร่อง และได้พิจารณาร่างแผน Area BCP แล้วนั้น 
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง Area BCP ดังนี้ 
 

1. โครงการน าร่องนี้ ถือเป็นโครงการแรกในอาเซียนที่ด าเนินการครบวงจร และสอดคล้องการกรอบการ
ด าเนินงานเซนได เพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 ซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่จะสร้างความ
เข้มแข็งในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพ้ืนที่  อย่างไรก็ดี ข้อสังเกตนี้ได้ถูกระบุไว้ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการในหัวข้อ 1.2  และกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่น าร่องบริเวณ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดีทั้ง 4 กลยุทธ์ในหัวข้อ 7.1 แล้ว 

2. การคัดเลือกพ้ืนที่โครงการน าร่อง ควรระบุสาเหตุที่คัดเลือกพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีเป็นพ้ืนที่น าร่อง  ซึ่ง
ข้อสังเกตนี้ได้ถูกอธิบายไว้ในสรุปผลการประชุมเตรียมการก่อนจัดท าโครงการน าร่องเมื่อเดือน มีนาคม 
พ.ศ. 2558 ในส่วนของการคัดเลือกพ้ืนที่โครงการน าร่องในหัวข้อ 1.1.2.3 และ 1.1.3.1  และนอกจากนี้
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องเส้นทางฉุกเฉินหากเกิดภัยพิบัติ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการ
คมนาคมขนส่ง (หัวข้อ 4.8.1) อีกด้วย 

3. การท าความเข้าใจลักษณะพ้ืนที่โครงการน าร่องในส่วนของภาครัฐในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
ส าหรับมาตรการทางโครงสร้าง ควรเพ่ิมแผนการก าจัดผักตบชวา เพ่ือให้การระบายน้ าท าให้สะดวกมาก
ขึ้นในแผนงานขุดลอก ส าหรับมาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง ควรตัดการบริหารจัดการน้ าในอ่างเก็บน้ าออก 
เนื่องจากเป็นการด าเนินงานในพ้ืนที่อ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับโครงการน าร่อง นอกจากนั้น ประ เด็นเรื่องจ านวน
เครื่องสูบน้ า อาจไม่ส่งผลถึงศักยภาพการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ เนื่องจากกรมชลประทานสามารถ
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บริหารจัดการเครื่องสูบน้ าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยในแต่ละพ้ืนที่ได้อยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ข้อสังเกตนี้ได้ถูกแก้ไข
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไว้ในมาตรการการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงาน
ภาครัฐในตาราง 6.1 และแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า ของโครงการชลประทานจังหวัด
ปทุมธานีในตาราง 6.3 ตามล าดับ 

4. การวางกลยุทธ์และมาตรการ Area BCM และแผน Area BCP 
 มาตรการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในแต่ละด้าน ควรจะครอบคลุมถึงมาตรการทั้งระยะก่อน ระหว่าง

และหลังการเกิดภัยพิบัติ ซึ่งจากข้อแนะน าดังกล่าวนี้ รายงานฉบับนี้ได้ถูกปรับปรุงให้มีแผนปฏิบัติการฯ 
จากเดิม 4 แผนเพ่ิมเป็น 19 แผนซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการทั้งระยะก่อน ระหว่างและหลังการเกิดภัยพิบัติ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังตาราง 8.2: แผนปฏิบัติการเพ่ือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ 

 ควรเพ่ิมมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมและการ
จัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนในช่วงภาวะวิกฤต ซึ่งจากข้อแนะน าดังกล่าวนี้ รายงานฉบับนี้ได้ถูกเพ่ิมเติม
แผนปฏิบัติการฯ ข้อ 19 ซึ่งก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการจัดการของเสียให้กับภาคเอกชนและ
ชุมชนในช่วงน้ าท่วม เช่น การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ การจัดการขยะมูลฝอยจาก
ชุมชนในช่วงระยะวิกฤต ตามท่ีระบุไว้ในตาราง 8.2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ควรเพ่ิมมาตรการการสื่อสารและการส่งต่อข้อมูล โดยเพ่ิมช่องทางการให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง ที่สามารถเป็นศูนย์กลางของชุมชนในช่วงวิกฤต (Focal Point) ซึ่งจากข้อแนะน า
ดังกล่าวนี้ รายงานฉบับนี้ได้ถูกปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติการฯ ข้อ 10 ซึ่งก็คือการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญโดยเฉพาะสถานการณ์น้ าระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพ้ืนที่ ในยามฉุกเฉิน โดยส่งข้อมูล
ตามระยะเวลาที่ก าหนด และเพ่ิมช่องทางการสื่อสารถึงประชาชนในพ้ืนที่ให้ครอบคลุมตลอดทั้งช่วง
ระยะเวลาวิกฤต นอกจากนี้ มาตรการด้านการคมนาคมในการประสานงานด้านการขนส่งในภาวะวิกฤต ก็
ได้ถูกระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ข้อ 12 ตามท่ีระบุไว้ในตาราง 8.2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ควรเพ่ิมมาตรการเพ่ือเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นในช่วงวิกฤต โดยให้ความส าคัญกับการให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงวิกฤต ในแต่ละหมู่บ้านและระดับ
ชุมชน ซึ่งข้อแนะน าดังกล่าวนี้ ได้มีมาตรการจากคณะท างานรอง รับอยู่แล้ว ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็น
แผนปฏิบัติการฯ ข้อ 7 ซึ่งก็คือการฝึกอบรมและให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย นอกจากนี้มาตรการท าทางเดินชั่วคราวส าหรับประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ า ก็
ได้ถูกเพ่ิมเติมไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ข้อ 20 ตามท่ีระบุไว้ในตาราง 8.2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 หน่วยงานที่จะน าแผนปฏิบัติการฯไปใช้ยังไม่ชัดเจน ว่าจะเป็นสวนอุตสาหกรรมบางกะดี องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะเรื่องการซ้อมแผน ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการฯ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและแก้ไข เพ่ิมเติมใน
รายงานฉบับนี้ในข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอ านวยการฯ ในหัวข้อ 9.2.3 ข้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

5. การปรับปรุงกระบวนการ Area BCM และแผน Area BCP ควรให้จังหวัดปทุมธานีเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 
ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานฉบับนี้ในข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอ านวยการฯ ใน
หัวข้อ 9.2.3 ข้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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9.2.3 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอ านวยการโครงการ Area BCM 
 

คณะกรรมการอ านวยการโครงการ Area BCM ซึ่งมีประธานเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของโครงการและได้มีการพิจารณาร่างแผน Area BCP ซึ่งจากการพิจารณาได้มีการแนะน า
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการได้แสดงความเห็นว่า ควรมีการฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) ที่มีการ
ด าเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมและผู้มีส่วนได้เสียทุกๆฝ่าย เพ่ือเป็นการจ าลองสถานการณ์จริง ซึ่งอาจจะ
ต้องใช้งบประมาณพิเศษที่จะใช้การฝึกซ้อม  ส าหรับการฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบนั้น ควรมุ่งเน้นมาตรการ
ส าหรับกิจกรรมที่จ าเป็นในช่วงเวลาระหว่างเกิดเหตุภัยพิบัติเป็นหลัก ซ่ึงมาตรการและแผนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
นี้ได้ถูกระบุไว้อยู่ในตารางที่ 8.3 ซึ่งปรับปรุงมาจากแผนปฏิบัติการในตารางที่ 8.2 
 
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส านักงานจังหวัดปทุมธานีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเจ้าภาพของ
แผนและเป็นผู้น าในการปรับปรุงพ้ืนที่น าร่องตามวงจร Area BCM  ต่อไป และนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบ 
ให้ ปภ. ปทุมธานี เป็นหน่วยงานหลักที่จะรับผิดชอบในการด าเนินการฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale 
Exercise) อีกด้วย 
 
3. คณะกรรมการมีความเห็นว่ามีหลายมาตรการในแผนปฏิบัติการในตารางที่ 8.2 ได้มีการด าเนินการไปแล้ว ซึ่ง
การด าเนินการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่ออ้างถึง
ประเด็นปัญหาที่ทางสวนอุตสาหกรรมบางกะดีต้องเผชิญในเหตุการณ์น้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 เช่นการขาดข้อมูลใน
การให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ตัวอย่างเช่นข้อมูลส าหรับการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปไว้ในที่แห้ง หรือการขาด
การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ด้วยเหตุนี้  การด าเนินการตาม Area BCM  / BCP ให้ มี
ประสิทธิภาพนั้น ควรจะเน้นความส าคัญในเรื่องเหล่านี้ด้วย และเพ่ือที่จะได้ใช้พ้ืนที่น าร่องเป็นตัวอย่างในการขยาย
ผลไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆต่อไปอีกด้วย  
 
 
 9.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง Area BCM 
 
 นอกจากข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน Area BCP แล้ว คณะท างานโครงการ Area BCM และ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Area BCM ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับปรุงวงจร Area BCM ดังตาราง 
9.2 
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ตาราง 9.2: ข้อเสนอแนะการปรับปรุงวงจร Area BCM 
เร่ือง ข้อเสนอแนะ 

คณะท างานโครงการ Area BCM คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Area 
BCM 

การเปลี่ยนแปลงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

เพิ่มผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาค 
ปทุมธานี เข้ามาในคณะท างานโครงการฯ 

- เพิ่มผู้แทนส านักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี 
ในคณะกรรมการอ านวยการ  

- เ พิ่ ม ผู้ แ ท น ส า นั ก ง า น ข น ส่ ง ท้ อ ง ถิ่ น 
(เทศบาล) ในคณะท างานโครงการฯ 

ความเสีย่งจากภัยธรรมชาติ
ใหม ่

ควรมีการพิจารณาการบริหารจัดการน้ า
ดา้นภัยแล้งเพิ่มเติม 

- 

การเปลีย่นแปลงพ้ืนท่ี
เป้าหมาย Area BCM 

- เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
เป็นพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัย
พิบัติค่อนข้างดี อาจมีการพิจารณาจัดท า Area 
BCM ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น จังหวัดใน
ภาคเหนือ (แผ่นดินไหว) หรือ จังหวัดในภาคใต้ 
(น้ าท่วม) ต่อไป 

 
 
9.2.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ส าหรับการจัดท า Area BCM 
 

 โดยทั่วไปประเด็นที่ต้องน ามาปรับปรุงแผนจะได้มาจากการทดสอบและฝึกซ้อมแผนและบทเรียนที่ได้รับ
จากประสบการณ์จริงเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
โครงการพื้นที่น าร่องบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ได้มีคณะกรรมการอ านวยการฯ และคณะท างานขับเคลื่อน
โครงการฯ คอยก ากับดูแลและเสนอแนะแผนตามล าดับ ดังนั้นกรณีมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการดังกล่าว 
คณะท างานควรน าข้อเสนอแนะนั้นมาพิจารณาปรับปรุงต่อไปด้วย 
 นอกจากนั้น การปรับปรุงแผนมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของพ้ืนที่ อาทิ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เป้าหมายของ Area BCM การเปลี่ยนแปลงความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ บทเรียนใหม่ที่ได้รับจากการฝึกซ้อมและทบทวน บทเรียนใหม่จากภัยธรรมชาติในพ้ืนที่และ
ในบริเวณอ่ืน เป็นต้น โดยกระบวนการปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันจะต้องมีการสรุปผลและปรับปรุงลงในรายงาน 
หรือในแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่เช่นกัน 
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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 







 
 

 
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 

1 
 



 
 

ทางดานภาคประชาชนที่พักอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวก็ไดรับผลกระทบทั้งดานที่อยูอาศัยที่ตองอพยพไปอยูในศูนยพักพิง
ชั่วคราวที่หนวยงานราชการจัดเตรียมให รวมถึงผลกระทบดานรายไดและการจางงานที่หยุดชะงักเนื่องจากการหยุด
ดําเนินการชั่วคราวของภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อใหการดําเนินโครงการนํารองฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อีกทั้ง การมี
สวนสําคัญในการสงเสริมจัดทําแผนยุทธศาสตรแหงชาติเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการ
รับมือภัยพิบัติ สศช. ไดออกคําสั่งเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับ
พื้นที่ พรอมดวย จังหวัดปทุมธานี ไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานจัดทําโครงการนํารอง
การบริหารความตอเนื่องในระดับพืน้ที่ (Area BCM) จังหวัดปทุมธาน ี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 บุคลากร เปนตน และระบุปญหาคอขวด (Bottleneck) หรือปจจัยที่ทําใหเกิดผลกระทบ
ตอสังคมและกิจการตางๆ ในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติ 

• เพื่อวิเคราะหมาตรการการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยในปจจุบัน 
• เพื่อนําผลการประชุมเชิงปฏิบัติไปสูการจัดทํารางแผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Draft Area BCP) 

 
3. ขอบเขตการอภิปราย 
  

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

1) ความคืบหนาและสถานะการดําเนินโครงการนํารองฯ ณ บริเวณสวนอตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี 
2) รายงานการศึกษาลักษณะพื้นที่ในการจัดทําโครงการนํารองฯ ของขอบเขตพื้นที่การศึกษาโครงการฯ เพื่อการ

บริหารจัดการน้ําโดยเนนอุทกภัยเปนหลัก 
3) การจําลองสถานการณภัยพิบัติ และการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Area Business Impact 

Analysis: Area BIA) 
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4) การวิเคราะหทรัพยากรหรือสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินงาน และปจจัยที่อาจทําใหเกิดผลกระทบตอสังคมและดาน
ความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ 

5) การการวิเคราะหมาตรการการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยในปจจุบัน 
6) 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) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

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
สวนสําคัญในการสงเสริมจัดทําแผนยุทธศาสตรแหงชาติเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการ
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) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

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 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 
ทางดานภาคประชาชนที่พักอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวก็ไดรับผลกระทบทั้งดานที่อยูอาศัยที่ตองอพยพไปอยูในศูนยพักพิง
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ชั่วคราวที่หนวยงานราชการจัดเตรียมให รวมถึงผลกระทบดานรายไดและการจางงานที่หยุดชะงักเนื่องจากการหยุด
ดําเนินการชั่วคราวของภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อใหการดําเนินโครงการนํารองฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อีกทั้ง การมี
สวนสําคัญในการสงเสริมจัดทําแผนยุทธศาสตรแหงชาติเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการ
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) 

• เพื่อนําผลการประชุมเชิงปฏิบัติการไปปรับปรุงรางแผนความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (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) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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 
• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
• 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  

4 
 



 160  
 

 


	05_Annex for Thai Report_Word File.pdf
	บทที่ 1 บทนำ
	1.1 ความเป็นมา/ หลักการและเหตุผล
	1.1.1 ความเป็นมาการดำเนินโครงการ Natural Disaster Risk Assessment and Area Business และการดำเนินการที่ผ่านมา
	1.1.1.1 การดำเนินโครงการ Area BCM ที่ผ่านมา

	1.1.2 การดำเนินโครงการนำร่อง Area BCM ในประเทศไทย
	1.1.2.1 การหารือระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
	1.1.2.2 ภัยพิบัติในประเทศไทย
	1.1.2.3 การคัดเลือกพื้นที่นำร่องโครงการ Area BCM ในประเทศไทย

	1.1.3 การประชุมเตรียมการก่อนจัดทำโครงการนำร่อง
	1.1.3.1 พื้นที่นำร่อง
	1.1.3.2 หน่วยงานประสานการดำเนินโครงการ


	1.2 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
	1.3 นิยามคำศัพท์ และขั้นตอนการดำเนินการโครงการ
	1.3.1 BCM/BCP และ Area BCM/ Area BCP
	1.3.2 วงจร Area BCM
	1.3.2.1 การทำความเข้าใจลักษณะพื้นที่
	1.3.2.2 การวางกลยุทธ์ Area BCM
	1.3.2.3 การจัดทำแผน Area BCP
	1.3.2.4 การดำเนินการและการทบทวนแผน
	1.3.2.5 การพัฒนาและปรับปรุง Area BCM


	1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	1.4.1 ระดับพื้นที่
	1.4.2 ระดับประเทศ

	บทที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์พื้นที่นำร่อง บริเวณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
	2.1 ลักษณะพื้นที่
	2.1.1 ที่ตั้งของพื้นที่นำร่อง
	2.1.2 ความสำคัญของจังหวัดปทุมธานี
	2.1.2.1 จำนวนและสัดส่วนของประชากร
	2.1.2.2 GPP ของจังหวัด และสัดส่วนต่อ GDP ของประเทศ (นอกภาคเกษตร และในภาคเกษตร)
	2.1.2.3 การจัดสรรพื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐาน

	2.1.3 ความสำคัญของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
	2.1.3.1 พื้นที่ตั้ง และการจัดสรรพื้นที่โครงการ
	2.1.3.2 จำนวนโรงงาน และข้อมูลโรงงานที่สำคัญ
	2.1.3.3 สัดส่วนผู้ประกอบการต่างชาติ
	2.1.3.4 จำนวนแรงงาน
	2.1.3.5 โครงสร้างพื้นฐาน


	2.2 สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่
	2.2.1 ความเสี่ยงสาธารณภัยที่เคยเกิดขึ้น
	2.2.2 ประสบการณ์ และผลกระทบจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554
	2.2.2.1 พื้นที่ประสบภัยในจังหวัดปทุมธานี
	2.2.2.2 ความเสียหายด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
	2.2.2.3 ความเสียหายด้านเศรษฐกิจ
	2.2.2.4 ความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	2.2.2.5 การบริหารจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554
	2.2.2.6 การบริหารจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
	2.2.2.7 ปัญหาจากการบริหารจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554
	2.2.2.8 ผลกระทบหลังจากการเกิดเหตุอุทกภัยปี 2554


	บทที่ 3 นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทกภัย
	3.1 แผนระดับชาติ
	3.1.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550
	3.1.2 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
	3.1.3 แผนการบริหารจัดการอุทกภัยก่อนปี พ.ศ. 2554
	3.1.4 แผนการบริหารจัดการอุทกภัยหลังปี พ.ศ. 2554
	3.1.5 การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ำและอุทกภัย

	3.2 แผนระดับจังหวัดและท้องถิ่น
	3.2.1 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558
	3.2.2 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553-2557 ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย

	3.3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในจังหวัดปทุมธานี
	3.3.1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่
	3.3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเขตโครงการชลประทานปทุมธานี

	บทที่ 4 การจัดทำ Area BCM: การทำความเข้าใจลักษณะพื้นที่โครงการนำร่อง
	4.1 หลักเกณฑ์ในการกำหนดบริเวณพื้นที่จัดทำโครงการนำร่อง
	4.2 แผนที่ตั้ง
	4.3 เขตการปกครอง
	4.4 ข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจ
	4.4.1 จำนวนประชากร
	4.4.2 รายได้

	4.5 ความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัย
	4.5.1 ประสบการณ์การเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ในพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
	4.5.2 ระดับความสูงต่ำของพื้นที่ บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการนำร่องฯ

	4.6 สถานที่สำคัญ (Critical Facilities) ในพื้นที่
	4.7 แหล่งน้ำสำคัญ
	4.8 โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
	4.8.1 การคมนาคมขนส่ง
	4.8.2 การสื่อสารและโทรคมนาคม
	4.8.3 ไฟฟ้า
	4.8.4 การประปา
	4.8.5 ก๊าซธรรมชาติ
	4.8.6 ระบบการจัดการของเสีย

	บทที่ 5 การจัดทำ Area BCM: การวิเคราะห์ผลกระทบต่อพื้นที่
	5.1 การจำลองสถานการณ์อุทกภัย
	5.2 ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัย
	5.3 ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่
	5.3.1 แผนผังการวิเคราะห์ทรัพยากร
	5.3.2 การระบุปัญหาคอขวด (Bottlenecks) ของพื้นที่ (ความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของทรัพยากร) และความสามารถในการฟื้นฟูภัยพิบัติ

	บทที่ 6 การจัดทำ Area BCM: ศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในปัจจุบัน
	6.1  ความสามารถของภาครัฐ
	6.2  ความสามารถของภาคเอกชน
	6.2.1 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
	6.2.2 บริษัทเอกชนอื่น

	6.3 ความสามารถของชุมชน และผู้อาศัยในพื้นที่
	6.4  บทบาทหน้าที่การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับพื้นที่
	บทที่ 7 การจัดทำ Area BCM: การวางกลยุทธ์และมาตรการ Area BCM
	7.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
	7.2 ประเภทมาตรการเพื่อลดภัยพิบัติ
	7.3 มาตรการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่
	7.4 การเลือกมาตรการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่
	บทที่ 8 การจัดทำ Area BCM: แผนการดำเนินการ สำหรับ Area BCM
	8.1 แผนปฏิบัติการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรม
	บทที่ 9 การจัดทำ Area BCM: การดำเนินการ ทบทวน และการปรับปรุง Area BCM
	9.1 การทบทวนแผน
	9.1.1 ประเด็นในการทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ Area BCP
	9.1.1.1 การฝึกซ้อม และทดสอบแผน Area BCP

	9.1.2 รายละเอียดการทบทวนแผนปฏิบัติการ

	9.2 การปรับปรุงแผน
	9.2.1 ข้อเสนอแนะจากคณะทำงานโครงการ Area BCM
	9.2.2 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Area BCM
	9.2.3 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอำนวยการโครงการ Area BCM

	9.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง Area BCM
	9.2.5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ สำหรับการจัดทำ Area BCM
	Annex_Thai_Back Cover.pdf
	บทที่ 1 บทนำ
	1.1 ความเป็นมา/ หลักการและเหตุผล
	1.1.1 ความเป็นมาการดำเนินโครงการ Natural Disaster Risk Assessment and Area Business และการดำเนินการที่ผ่านมา
	1.1.1.1 การดำเนินโครงการ Area BCM ที่ผ่านมา

	1.1.2 การดำเนินโครงการนำร่อง Area BCM ในประเทศไทย
	1.1.2.1 การหารือระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
	1.1.2.2 ภัยพิบัติในประเทศไทย
	1.1.2.3 การคัดเลือกพื้นที่นำร่องโครงการ Area BCM ในประเทศไทย

	1.1.3 การประชุมเตรียมการก่อนจัดทำโครงการนำร่อง
	1.1.3.1 พื้นที่นำร่อง
	1.1.3.2 หน่วยงานประสานการดำเนินโครงการ


	1.2 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
	1.3 นิยามคำศัพท์ และขั้นตอนการดำเนินการโครงการ
	1.3.1 BCM/BCP และ Area BCM/ Area BCP
	1.3.2 วงจร Area BCM
	1.3.2.1 การทำความเข้าใจลักษณะพื้นที่
	1.3.2.2 การวางกลยุทธ์ Area BCM
	1.3.2.3 การจัดทำแผน Area BCP
	1.3.2.4 การดำเนินการและการทบทวนแผน
	1.3.2.5 การพัฒนาและปรับปรุง Area BCM


	1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	1.4.1 ระดับพื้นที่
	1.4.2 ระดับประเทศ

	บทที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์พื้นที่นำร่อง บริเวณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
	2.1 ลักษณะพื้นที่
	2.1.1 ที่ตั้งของพื้นที่นำร่อง
	2.1.2 ความสำคัญของจังหวัดปทุมธานี
	2.1.2.1 จำนวนและสัดส่วนของประชากร
	2.1.2.2 GPP ของจังหวัด และสัดส่วนต่อ GDP ของประเทศ (นอกภาคเกษตร และในภาคเกษตร)
	2.1.2.3 การจัดสรรพื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐาน

	2.1.3 ความสำคัญของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
	2.1.3.1 พื้นที่ตั้ง และการจัดสรรพื้นที่โครงการ
	2.1.3.2 จำนวนโรงงาน และข้อมูลโรงงานที่สำคัญ
	2.1.3.3 สัดส่วนผู้ประกอบการต่างชาติ
	2.1.3.4 จำนวนแรงงาน
	2.1.3.5 โครงสร้างพื้นฐาน


	2.2 สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่
	2.2.1 ความเสี่ยงสาธารณภัยที่เคยเกิดขึ้น
	2.2.2 ประสบการณ์ และผลกระทบจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554
	2.2.2.1 พื้นที่ประสบภัยในจังหวัดปทุมธานี
	2.2.2.2 ความเสียหายด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
	2.2.2.3 ความเสียหายด้านเศรษฐกิจ
	2.2.2.4 ความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	2.2.2.5 การบริหารจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554
	2.2.2.6 การบริหารจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
	2.2.2.7 ปัญหาจากการบริหารจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554
	2.2.2.8 ผลกระทบหลังจากการเกิดเหตุอุทกภัยปี 2554


	บทที่ 3 นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทกภัย
	3.1 แผนระดับชาติ
	3.1.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550
	3.1.2 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
	3.1.3 แผนการบริหารจัดการอุทกภัยก่อนปี พ.ศ. 2554
	3.1.4 แผนการบริหารจัดการอุทกภัยหลังปี พ.ศ. 2554
	3.1.5 การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ำและอุทกภัย

	3.2 แผนระดับจังหวัดและท้องถิ่น
	3.2.1 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558
	3.2.2 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553-2557 ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย

	3.3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในจังหวัดปทุมธานี
	3.3.1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่
	3.3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเขตโครงการชลประทานปทุมธานี

	บทที่ 4 การจัดทำ Area BCM: การทำความเข้าใจลักษณะพื้นที่โครงการนำร่อง
	4.1 หลักเกณฑ์ในการกำหนดบริเวณพื้นที่จัดทำโครงการนำร่อง
	4.2 แผนที่ตั้ง
	4.3 เขตการปกครอง
	4.4 ข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจ
	4.4.1 จำนวนประชากร
	4.4.2 รายได้

	4.5 ความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัย
	4.5.1 ประสบการณ์การเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ในพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
	4.5.2 ระดับความสูงต่ำของพื้นที่ บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการนำร่องฯ

	4.6 สถานที่สำคัญ (Critical Facilities) ในพื้นที่
	4.7 แหล่งน้ำสำคัญ
	4.8 โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
	4.8.1 การคมนาคมขนส่ง
	4.8.2 การสื่อสารและโทรคมนาคม
	4.8.3 ไฟฟ้า
	4.8.4 การประปา
	4.8.5 ก๊าซธรรมชาติ
	4.8.6 ระบบการจัดการของเสีย

	บทที่ 5 การจัดทำ Area BCM: การวิเคราะห์ผลกระทบต่อพื้นที่
	5.1 การจำลองสถานการณ์อุทกภัย
	5.2 ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัย
	5.3 ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่
	5.3.1 แผนผังการวิเคราะห์ทรัพยากร
	5.3.2 การระบุปัญหาคอขวด (Bottlenecks) ของพื้นที่ (ความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของทรัพยากร) และความสามารถในการฟื้นฟูภัยพิบัติ

	บทที่ 6 การจัดทำ Area BCM: ศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในปัจจุบัน
	6.1  ความสามารถของภาครัฐ
	6.2  ความสามารถของภาคเอกชน
	6.2.1 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
	6.2.2 บริษัทเอกชนอื่น

	6.3 ความสามารถของชุมชน และผู้อาศัยในพื้นที่
	6.4  บทบาทหน้าที่การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับพื้นที่
	บทที่ 7 การจัดทำ Area BCM: การวางกลยุทธ์และมาตรการ Area BCM
	7.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
	7.2 ประเภทมาตรการเพื่อลดภัยพิบัติ
	7.3 มาตรการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่
	7.4 การเลือกมาตรการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่
	บทที่ 8 การจัดทำ Area BCM: การดำเนินการ ทบทวน และการปรับปรุง Area BCM
	8.1 แผนปฏิบัติการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่บริเวณสวนอุตสาหกรรม
	8.2  การทบทวนกระบวนการการวางแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่นำร่อง
	8.3 การทบทวนแผน
	8.3.1 ประเด็นในการทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ Area BCP
	8.3.1.1 การฝึกซ้อม และทดสอบแผน Area BCP

	8.3.2 รายละเอียดการทบทวนแผนปฏิบัติการ

	8.4  ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
	บทที่ 9 ข้อเสนอแนะ
	9.1 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง Area BCP
	9.1.1 ข้อเสนอแนะจากคณะทำงานโครงการ Area BCM
	9.1.2 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Area BCM

	9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง Area BCM
	Annexes.pdf
	Annxx-4.pdf
	Appendix_4.1_Workshop_4 Feb 2016
	Appendix_4.2_Workshop_11 July 2016
	Appendix_4.3_Workshop_13 Sep 2016
	Appendix_4.4_Workshop_4 Nov 2016



	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page




