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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศ เป็นหน่วยงานท่ีมีทรัพย์สนิในรูปของทรัพยากร
สารสนเทศ จําเป็นต้องตระหนักถึงเหตุการณ์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของห้องสมุด เหตุการณ์ดังกล่าว หมายรวม
ถึง เหตุการณ์อันเกิดอย่างไม่คาดฝัน ท่ีอาจเกิดจากธรรมชาติ เช่น พายุเฮอริเคน น้ําท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
พายุทราย เป็นต้น หรือจากกระทําของมนุษย์ เช่น การจลาจล การก่อการร้าย ไฟไหม้  สารเคมีรั่วไหล ท่อน้ําแตก
เป็นต้น ลว้นแตเ่ป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเรว็ และจบลงภายในเวลาไม่นานนัก แต่ส่งผลให้เกิดความเสียหาย
เป็นอย่างมาก จงึจําเป็นท่ีห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศ ควรหาทางรับมือกับเหตุการณ์
ดังกล่าวท่ีจะเกิดข้ึน

จากการสํารวจการวางแผนรับภยัพิบัติในหอสมุดแห่งชาติโดย IFLA (International Federation of Library
Associations) พบวา่หอสมุดแห่งชาติ 39 แหง่จาก 73 แห่ง มีแผนรบัมือภัยพิบตัิ ซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศท่ีตั้งอยู่ใน
ภูมิประเทศท่ีได้รบัผลกระทบจากภัยธรรมชาติอยู่เสมอ เช่น ออสเตรเลยี อินโดนีเซีย ไอซ์แลนด์ เกาหล ีแคนาดา
เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และแม้กระท่ังเวียดนาม โดยท่ีหอสมุดแห่งชาติ ประเทศไทยอยู่
ในกลุ่มท่ีไม่มีแผนและไม่คิดจะจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้เหตุผลว่าได้รบัผลกระทบจากภัยธรรมชาติเม่ือ 10 ปี
ท่ีแล้ว (Varlanoff and France, 2004)

แต่นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีเหตุการณ์รุนแรงท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนือ่งมาจากการเมือง
และจากภัยธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศเป็นอย่างมาก หนว่ยงาน
ราชการ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ธรุกิจ สถานศึกษา ต่างก็ได้รับผลกระทบในการท่ีจะต้องหยุดงาน หยุด
การดําเนินงาน โดยท่ีบางแหง่มีการวางแผนเพ่ือให้งานสามารถดําเนินการต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก และได้รับผลเสีย
หายหรือผลกระทบน้อยท่ีสดุ แต่บางแหง่มิได้มีการวางแผนในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

การวางแผนจึงเป็นกระบวนการท่ีจําเป็นในการเตรียมพร้อม เนื่องจากเม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึนจริงผู้ปฏิบัติงาน
จะไม่สามารถทราบถึงวิธีการปฏิบัติตน วิธกีารแก้ไขปัญหา การยุติปัญหา รวมท้ังการกู้คืนสภาพหลงัเกิดปัญหาให้เข้าสู่
สภาพปรกติโดยเร็ว เพ่ือมิให้กิจกรรมหรือการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด และสามารถดําเนินการต่อไปไดโ้ดย
ไม่หยุดชะงัก โดยเฉพาะกิจกรรมหรือการให้บริการท่ีสําคัญต่อองค์กร

ภัยพิบัติอาจเกิดข้ึนได้จากหลายสาเหตุ การวางแผนจึงต้องครอบคลุมการปฏบิัติในทุกๆ ด้าน ขอบเขตของ
วตัถุประสงค์และกิจกรรมต่างๆ ต้องแสดงให้เห็นว่าได้ตระหนักถึงวตัถุประสงค์ดังกล่าว 

ในการจัดทําแผนงานนั้น ควรได้มีการรวม 3 ประเด็นหลัก นี้ไวด้้วย กล่าวคือ การเริ่มวางแผน การพัฒนาแผน
และการทดสอบตามแผนท่ีวางไว้ หรือเก่ียวข้องกับ 5 ข้ันตอน ได้แก่ การประเมินความเสี่ยง การป้องกัน  การเตรียม
ความพร้อม การทดสอบ และการกู้คืนหรือการฟ้ืนฟู 

วิธท่ีีดีท่ีสดุในการเริ่มวางแผนก็คือ การวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบและการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Business



Impact and Risk Analysis - BIRA) ซึง่เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาแผนการกู้คืน
ประเด็นคําถามท่ีเก่ียวข้องในการวิเคราะห์ผลกระทบและการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ
1. กระบวนใดในองค์กรของท่านสําคัญท่ีสุด

- ผลท่ีตามมาถ้าเกิดเหตุการณ์ข้ึน
- ใครได้รับผลกระทบของกิจกรรมนั้น
- เวลานานเท่าใดท่ียอมใหเ้กิดเหตุการณ์นี้ข้ึน
- เวลานานเท่าใดในการกู้คืน

2. ประเภทของช่องโหว่ท่ีองค์กรจะต้องเผชิญ
3. องค์กรสามารถลดความเสี่ยงหรือบรรเทาความเสี่ยงท่ีเกิดจากช่องโหว่นั้นได้อย่างไร

ประเด็นท้ังสามคําถามจะชว่ยให้ทีมวางแผนสามารถระบุหน้าท่ีของกิจกรรมท่ีมีความสําคัญภายในองค์กรและ
สิง่ใดท่ีเป็นผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนถ้ากิจกรรมนั้นไม่สามารถดําเนินการได้ การวิเคราะห์ผลกระทบและการวิเคราะห์
ความเสี่ยง จะชว่ยลดความเสี่ยงก่อนเกิดหตุการณ์ข้ึนจริง ผู้ปฏิบัติควรได้รับมือเม่ือเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนจรงิ และกู้คืน
อย่างไรหลังเหตุการณ์นั้นผ่านไป

องค์ประกอบหลักของกระบวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจนั้นเก่ียวข้องกับการวเิคราะห์และการประเมิน
ความเสี่ยง  กลา่วคือ การประเมินความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ปรกติท่ีเกิดคุกคามองค์กรได้และองค์กรจะบรรเทาจาก
เหตุคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึนนั้นได้อย่างไร การคุกคามเหล่านี้เกิดข้ึนได้หลากหลายลักษณะแตกต่างกัน อาจแยกเป็น
ประเด็นได้ดังนี้

1. การคุกคามทางเทคนิค ไฟฟ้าตกหรือฮาร์ดแวร์เสียหาย
2. การคุกคามทางธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม ลมแรง แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด
3. การคุกคามจากมนุษย์ ความผิดพลาด การกรรโชก การขโมย สารเคมีรั่วไหล การระเบิด ความป่าเถ่ือน

การก่อวินาศกรรม หรือ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง คือ การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเป็นไปได้ พร้อมท้ังยกระดับ

ความเสี่ยงท่ีอาจทําใหอ้งค์กรไม่บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว ้วัตถุประสงค์สําคัญ คือ เพ่ือให้การให้
กระบวนการหรือกิจกรรมขององค์กรมีความต่อเนื่องมากท่ีสุด ดังนัน้ ห้องสมุดต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือดูว่า
บริการใดของห้องสมุด ท่ีต้องได้รับการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงกัต่างๆ เพ่ือให้การให้บริการของหอ้ง
สมุดมีความต่อเนื่องมากท่ีสุด หรือหยุดชะงักบ้างในระดับท่ียอมรับได้

การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงช่วยในการตัดสินให้เห็นชัดเจนว่ากิจกรรมใดท่ีมีความเสี่ยงเป็นลําดับ
ต้นๆ  องค์กรจึงต้องกําหนดเกณฑ์การประเมิน เช่น 



ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ (Likelihood)

คะแนน ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด

1 Very Low แทบจะไม่เกิดข้ึนเลย

2 Low อาจเกิดข้ึนได้ทุก 3 ปี

3 Medium อาจเกิดข้ึนได้ทุก 1 ปี

4 High อาจเกิดข้ึนได้ทุก 6 เดือน

5 Very high อาจเกิดข้ึนได้ทุกวัน

ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact)

คะแนน ระดับ ผลกระทบ

1 Very Low ผลกระทบน้อยมาก

2 Low เกิดผลกระทบน้อยมาก

3 Medium เกิดผลกระทบในระดับปานกลาง

4 High เกิดผลกระทบมาก

5 Very high เกิดผลกระทบมากท่ีสุดแบบรุนแรง



การประเมินค่าความเสี่ยง  (ความเป็นไปได้ * ผลกระทบ)

Risk Assessment Matrix

ความเป็นไปได้

ต่ํามาก/
น้อยมาก

ต่ํา/
น้อย

ปานกลาง สงู/บ่อย สูงมาก/บ่อย
มาก

1 2 3 4 5

ผลกระทบ/ความรุนแรง

สูงมาก/หายนะ 5 5 10 15 20 25

สูง/วิกฤต 4 4 8 12 16 20

ปานกลาง 3 3 6 9 12 15

ต่ํา/น้อย 2 2 4 6 8 10

ไม่เป็นสาระสําคัญ/
น้อยมาก

1 1 2 3 4 5

ระดับความเสี่ยง

เกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย

ต่ํา 1 ถึง 3 ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม

ปานกลาง 4 ถึง 9 ระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อน
ย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้

สงู 10 ถึง 16 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมได้ต่อไป

สูงมาก 17 ถึง 25 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จําเปน็ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ทันที

เม่ือสามารถประเมินและวิเคราะหค์วามเสี่ยงของการให้บริการของห้องสมุดได้แลว้ ใหน้ําความเสี่ยงนั้นมา
พิจารณาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับการหยุดชะงักจะอยู่ในระดับใด เม่ือเทียบกับระยะท่ีผ่านไป



เกณฑ์ ระดับค่าคะแนนของผลกระทบ (Impact)

1=นอ้ยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง

ผลกระทบในด้านช่ือ
เสียง/ภาพลักษณ์องค์กร

... …. … ...

ผลกระทบต่อองค์กรด้าน
การเงิน

... ... ... ...

จํานวนลูกคา้หรือผู้ท่ีได้
รับผลกระทบเชิงลบ

... ... ... ...

การดําเนนิการทางธรุกิจ ... ... ... ...

ด้านกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับอ่ืนๆ ท่ีองค์กร
ต้องปฏิบัติตาม

... ... ... ...

จากผลกระทบทุกด้านเม่ือประเมินโดยรวม น่าจะต้องกู้คืนกลับมาภายใน.... วัน (ท้ังนี้เพ่ือมิใหผ้ลกระทบเลื่อน
ไปอยู่ในระดับ 4 หรือ 5)

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก ระดับผลกระทบ

กรณีหยุด <1 ชม. 1

กรณีหยุด 1-8 ชม. 2

กรณีหยุด 8 ชม.-3 วนั 3

กรณีหยุด >3 วนั 4-5

องค์กรมีความจําเป็นต้องกู้คืนกระบวนการสําคัญเพ่ือให้สามารถกลับมาให้บริการได้ภายในระยะเวลาเท่าใด
(Recovery Time Objective -- RTO) และระยะเวลานานท่ีสุดท่ีสุดท่ีองค์กรยอมรับได้คือเท่าใด (Maximum
Tolerable Downtime – MTD) เชน่ กําหนดเป็น

RTO = 3 วนั (กระบวนการสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ 100%)
MTD = 7 วัน 



ตัวอย่าง กระบวนการสําคัญท่ีมีความเสี่ยงของห้องสมุด คือ การให้บรกิารยืม-คืนหนังสือ

กิจกรรม ระยะ
เวลา

ผลกระทบของการหยุดชะงักของกิจกรรม ผลกระทบ MTD RTO

ชื่อเสียง การเงิน ผู้รับ
บรกิาร

ภายนอก

พนักงาน สิ่งแวดล้อม การ
ดําเนิน
งาน

บริการ
ยืม-คืน
หนังสือ

2-7 วนั H L H H L L ผู้ใช้ไม่
สามารถยืม
คืนหนังสือ
เพ่ือประกอบ
การเรียนการ
สอน การ
ค้นควา้วิจยั
ได้

 ึ

7 วัน 3 วนั

เม่ือกําหนดได้ว่ากระบวนใดเป็นความเสี่ยงสงู จากตัวอย่าง คือ การให้บริการยืม-คืน ให้นํากระบวนการนัน้มา
จัดทําเป็นแผนงานต่อเนื่องเพ่ือให้ห้องสมุดสามารถให้บริการยืม-คืน ต่อไปได้หรือสามารถให้บริการในระดับท่ียอมรับ
ได้

สรุป การจัดทําแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ มีข้ันตอน ประกอบด้วย
1. วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) โดย

1.1 หา Critical services หรือกระบวนการ/การให้บริการท่ีสําคัญของห้องสมุด
1.2 หาผลกระทบท่ีเกิดจากการหยุดชะงักและเม่ือเวลาเปลี่ยนไปผลกระทบนั้นเปลี่ยนแปลงหรือไม่

2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 กําหนดวิธีประเมินความเสี่ยง 
2.2 หาสิ่งคุกคาม ผลกระทบท่ีทําให้การทํางานหยุดชะงัก
2.3 กําหนดวิธีการดําเนินการรับความเสีย่งท่ีมีอยู่ในแต่ละกิจกรรมหรือกระบวนหลักโดยลดโอกาส

หยุดชะงัก ลดระยะเวลาการหยุดชะงกั และกําจัดผลกระทบของการหยุดชะงักท่ีมีต่อ Product/Service หลัก
2.4 เลือกวิธกีารลดความเสี่ยงไปสูร่ะดับท่ียอมรับได้

3. กําหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่องทางธรุกิจ
4. การนําแผนไปปฏิบัติ
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ภาคผนวก

ตัวอย่าง การกําหนดแผนความต่อเนื่องของการให้บริการยืม-คืน : กรณเีซิร์ฟเวอร์/เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่
สามารถใช้งานได้

ผู้มีอํานาจสั่งการ
หัวหนา้งาน..... เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาสั่งการเปน็อันดับแรก และมี .... เป็นผู้ท่ีสามารถดําเนนิการแทนได้
วธิีปฏิบัติการ
1. ...
2. ...
3. ...

ตัวอย่างการกําหนดแผนความต่อเนื่องของการให้บริการยืม-คืน : กรณไีฟฟ้าดับ

ผู้มีอํานาจสั่งการ
หัวหนา้งาน..... เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาสั่งการเปน็อันดับแรก และมี .... เป็นผู้ท่ีสามารถดําเนนิการแทนได้
วิธีปฏิบัติการ
1. ...
2. …
3. …

ตัวอย่าง กรณีท่ีมีแผนในการย้ายไปสถานท่ีสํารอง 
ต้องมีการกําหนดแผนอย่างละเอียดและรัดกุม มีการแบ่งหนา้ท่ีเพ่ือดําเนนิการในแต่ละส่วน โดยในแผนการ

สร้างความต่อเนื่องนี้ ประกอบด้วย
1. ลําดับของผู้มีอํานาจในการสั่งการใช้แผน เพ่ือให้ม่ันใจวา่อํานาจในการตัดสินใจเพ่ือดําเนินการสร้างความ

ต่อเนื่องของกระบวนนีจ้ะไม่เกิดการหยุดชะงัก และกําหนดผู้มีอํานาจในลําดับถัดไป กรณีผู้มีอํานาจสั่งการในลําดับท่ี
1 ไม่สามารถเข้าประจําการได้

ท่ี ผู้มีอํานาจตามลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง ข้อมูลติดต่อ

1 ผูมี้อํานาจสัง่การลําดับท่ี 1 … …. …

2 ผูมี้อํานาจสงัการลําดับท่ี 2 … …. …

3 ผูมี้อํานาจสัง่การลําดับท่ี 3 … …. ...

2. โครงสร้างของทีมสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ
กําหนดทีมสร้างความต่อเนื่องทางธรุกิจ พร้อมผู้รับผดิชอบหลัก และผู้ท่ีสามารถดําเนินการแทนได้ พร้อม



กําหนดหน้าท่ีความรับผดิชอบของแต่ละทีม เช่น
1. หัวหน้าทีมสร้างความต่อเนื่องทางธรุกิจ
2. ทีม... (แลว้แต่การพิจารณาจากความจําเป็นในการปฏบิัติงาน)
3. ทีม... (แลว้แต่การพิจารณาจากความจําเป็นในการปฏบิัติงาน)

3. รายชื่อและข้อมูลติดต่อของทีมสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ
4. การสั่งการใช้แผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ
5. การเก็บรวบรวมอุปกรณ์และเอกสารท่ีจําเปน็
6. การสั่งย้ายสถานท่ีปฏิบตัิงานไปยังสถานท่ีสํารองท่ีกําหนดไว้
7. การแจ้งข้อมูลเก่ียวกับภัยพิบัติให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการสําคัญได้ทราบ
8. การเตรียมความพร้อมสําหรับการปฏิบตัิงาน ณ สถานท่ีสํารองท่ีกําหนดไว้
9. การเริ่มต้นการปฏบิัติงาน ณ สถานท่ีสํารอง
10. การกลับคืนสู่สภาวะปรกติ
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