โครงการเตรียมความพร้อมชุมชน และสร้างการรู้รับปรับตัว
ของภาคธุรกิจเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ในประเทศไทย
กรณีศึกษา

ประเทศไทย — อุุทกภััยเปนภััยพิิบััติที่่ิ �เกิิดขึ้้�นเปนประจํําซึ่�ง่ สงผลกระทบตอเศรษฐกิิจและสัังคมอยางหลีีกเลี่่�ยงไมได โดยในหลายปที่่�ผานมา
ทั้้�งชุุมชนและภาคธุุรกิิจตางไดรัับผลกระทบจากอุุทกภััยเปนประจํํา โดยเฉพาะอยางยิ่่�งในป 25541 ไดเกิิดอุุทกภััยครั้้�งรายแรงที่่�สุุดของประเทศ
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ถึึง 65 จัังหวััด จากทั้้�ง 77 จัังหวััดของประเทศ ตั้้�งแตเดืือนกรกฎาคม-พฤศจิิกายน อุุทกภััยในครั้้�งนี้้�สงผลกระทบทางเศรษฐกิิจ
อยางรุุนแรง โดยมีีมููลคาความเสีียหายทางเศรษฐกิิจกวา 1.43 ลานลานบาท หรืือ 46.5 พัันลานดอลลารสหรััฐ2.
บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือสวารอฟสกี้ (Swarovski) เปนหนึ่งในบริษัทที่ไดรับผลกระทบรุนแรงจาก
เหตุการณอุทกภัยดังกลาว ดวยตระหนักถึงความทาทายจากอุทกภัย สวารอฟสกี้ รวมกับ บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จํากัด และ
ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย (ADPC) ไดรวมดําเนิน “โครงการเตรียมความพรอมชุมชนและสรางการรูรับปรับตัวของภาค
ธุรกิจเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน” ในเดือนกรกฎาคม 2561

1 ThaiWater (2015). http://www.thaiwater.net/current/flood54.html
2 World Bank (2012). Thai Flood 2011 Rapid Assessment for Resilient Recovery and Reconstruction Planning - Overview

ในสวนของ จ.สมุทรปราการ นั้น ไดมีการจัดการประชุมเครือขายคู่
ขนานกัับการฝกซอมแผนรัับมืืออุุทกภััยประจํําป 2562 ของนิิคม
อุุตสาหกรรมบางปูู ในเดืือนมิิถุุนายน 2562 บริิษััท แมรีีกอท จิิวเวลรี่่�
(ประเทศไทย) จํํากััด ไดเขารวมการฝกซอมแผนบนโตะ (table top
exercise) ดวยการจํําลองสถานการณอุุทกภััย โดยมีีผู้้�แทน 40 คนจาก
เครืือขายลดความเสี่่�ยงภััยพิิบััติิและผููประกอบการในนิิคมเขารวม
สัังเกตการณ การซอมแผนครั้้�งนี้้�ได ใหขอมููลที่่�เปนประโยชนสํําหรัับการ
ขัับเคลื่่�อนและเชื่่�อมโยงแผนอุุทกภััย ของบริิษััท แมรีีกอท จิิวเวลรี่่�
(ประเทศไทย) จํํากััด กัับแผนของนิิคม อุุตสาหกรรม นายวุุฒิิชััย
วงศหิิรััญเดชา ผููชวยผููอํํานวยการ สํํานัักงาน นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู
ไดกลาวถึึงการมีีสวนรวมฝกซอมแผนของ ผููประกอบการในนิิคมชวยทํํา
ใหประสานงานรัับมืือกัับอุุทกภััยมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น

โครงการนี้ประกอบดวย 2 กิจกรรมหลัก ไดแก กิจกรรมแรก การรูรับ
ปรับตัวทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับมืออุทกภัยของบริษัท
แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จํากัด และกิจกรรมที่ 2 การเสริม
สราง ศักยภาพพนักงานของบริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย)
จํํากััด เพื่่�อดํําเนิินกิิจกรรมโครงการดานการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงภััย
พิิบััติิโดยชุุมชนเปนฐาน (CBDRM) ในพื้้�นที่่� 2 ชุุมชนนํํารองที่่�ตั้้�งอยููใกล
กัับโรงงานบริิษััท แมรีีกอท จิิวเวลรี่่� (ประเทศไทย) จํํากััด ไดแก หมูู 1
ต.บานเลน อ.บางปะอิิน จ.พระนครศรีีอยุุธยา และหมูู 2
ต.บางปูใหม อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

สงเสริมความรวมมือเครือขายลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
เพื่อการวางแผนเตรียมความพรอมรับมืออุทกภัย
อยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับการดําเนินกิจกรรมที่ 1 ดานการเตรียมความพรอมเพื่อการ
ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องนั้น ADPC ไดจัดการประชุมเครือขายลด
ความเสี่ยงภัยพิบัติรวมกับหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในเชิงบริบทพื้นที่
จ. พระนครศรีอยุธยา และ จ.สมุทรปราการ เพื่อสงเสริมเครือขายการ
บริหารจัดการอุทกภัย ตลอดจนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายดาน
การประสานงาน การเตรียมความพรอมสําหรับตอบโตและการฟนฟู
ผลกระทบจากอุทกภัย
ในเดือนพฤษภาคม 2562 ไดมีการจัดการประชุมเครือขายลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติ ณ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีผูแทน 30 คน จากภาคี
เครือขายเขารวมประชุม ไดแก สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิคมอุตสาหกรรมบานหวา3
โครงการชลประทานจังหวัดฯ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดฯ สํานักงาน
สวัสดิการและค ุมครองแรงงานจังหวัดฯ และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดหารือภาพรวมดานการบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัย
เชิงบริบทพื้นที่บริเวณโดยรอบที่ตั้งโรงงานบริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่
(ประเทศไทย) จํากัด ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
3 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

นายจีีรเศรษฐ บููรณะสััมฤทธิ์์� กรรมการผููจััดการ บริิษััท แมรีีกอท
จิิวเวลรี่่� (ประเทศไทย) จํํากััด กลาวถึึงการประชุุมรวมกัับเครืือขายลด
ความเสี่่�ยงภััยพิิบััติิเพื่่�อการวางแผนเตรีียมความพรอมรัับมืืออุุทกภััย วา
“การรวมมืือกัับภาคีีเครืือขายฯ ที่�ป่ ระกอบด�วยหนวยงานราชการจาก
ทั้้�งสวนกลางและในพื้้�นที่่�ของ จ.พระนครศรีีอยุุธยา (บางปะอิิน) และ
จ.สมุุทรปราการ (บางปูู) ถืือเปนโอกาสที่�ดี่ ีในการเตรีียมพร�อมเพื่่�อลด
ความเสี่่�ยงภััยพิิบััตทํําให�บริิษััทฯ ได�เรีียนรูู�และทราบข�อมููลเพิ่่�มเติิม
ได�แลกเปลี่่�ยนเรีียนรูู�ประสบการณ และถอดบทเรีียนเหตุุการณน้ำำ��ทวม
ใหญในป 2554” อีีกทั้้�ง “การประชุุมเครืือขายฯ ยัังชวยสร�างความ
มั่่�นใจใหกัับบริิษัทั ในฐานะผูู�ประกอบการและนัักลงทุุนในพื้้�นที่่�ถึึง
การพััฒนาและปรัับปรุุงเพื่่�อปองกัันมิิให�เกิิดเหตุุการณซ้ำ��ำ ในอนาคต
ซึ่่�งแสดงให�เห็็นถึึงความรวมมืือและความมุุงมั่่�นอยางจริิงจัังของภาคีี
เครืือขายเหลานี้้�”

สงเสริิมงานด้านอาสาสมััครเพื่่�อสนัับสนุุนการเตรีียม
ความพร้อมรัับมืือภััยพิิบััติิของชุุมชนและสิ่่�งแวดล้อม
ที่่�ยั่่�งยืืน
สําหรับการดําเนินกิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพรอมชุมชนเพื่อรูรับ
ปรับตัวและฟนกลับจากภัยพิบัติ แมรีกอทอาสา ไดทํางานรวมกับชุมชน
นํํารองทั้้�ง 2 พื้้�นที่่�เปาหมายของโครงการอัันเปนผลสืืบเนื่่�องจากการ
ประชุุมหารืือระหวาง ADPC บริิษััท แมรีีกอท จิิวเวลรี่่� (ประเทศไทย)
จํากัด ผูนําชุมชนและภาคีเครือขายในพื้นที่ เพื่อสงเสริมการรูรับปรับตัว
และฟนกลับจากภัยพิบัติในชุมชน ไดแก หมู 1 ต.บานเลน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา และหมู 2 ต.บางปูใหม อ.เมืองสมุทรปราการ
จ. สมุทรปราการ

หลัังจากที่่�ไดเรีียนรููภาคทฤษฎีีดัังที่่�กลาวมาแลว แมรีีกอทอาสาไดฝก
ภาคปฏิิบััติิในการทํํากิิจกรรมที่่�ชุุมชนนํํารองเพื่่�อสรางความตระหนััก
และเสริิมสรางศัักยภาพของชุุมชนดานการลดความเส่ีี�ยงภััยพิิบััติิซึ่่�ง
กิิจกรรมลดความเสี่่�ยงภััยพิิบััติินั้้�นเกิิดจากความตองการของชุุมชน โดย
การปรึึกษาหารืือและเรีียนรููรวมกัันผานกระบวนการทํําการประเมิิน
ความเสี่่�ยงภััยแบบมีีสวนรวมและขอมููลงานพััฒนาอื่่�นๆ และจััดลํําดัับ
ความสํําคััญ จากนั้้�นแมรีีกอทอาสารวมกัับชุุมชนและทีีมงานโครงการ
ADPC ไดกํําหนดจััดกิิจกรรมลดความเสี่่�ยงภััยในชุุมชน อาทิิเชน การ
ฝกอบรมเตรีียมความพรอมรัับมืือภััยพิิบััติสํิ ําหรัับผููสููงอายุุ การเคลื่่�อน
ยายผููปวยติิดเตีียงหรืือผููพิิการโดยวิิทยากรจากสํํานัักปองกัันและ
บรรเทาสาธารณภััยกรุุงเทพมหานคร และศููนยการเรีียนรููเพื่่�อการฟนฟูู
และพััฒนาคนพิิการโดยชุุมชนตํําบลลํําผัักกููด นอกจากนี้้� แมรีีกอทอาสา
ไดรวมจััดกิิจกรรมเพื่่�อสรางความตระหนัักและใหควารููแกเยาวชนเกี่่�ยว
กัับขั้้�นตอนการอพยพหนีีไฟ การคััดแยกขยะ การเตรีียมกระเปายัังชีีพ
ฉุุกเฉิิน และการยกเคลื่่�อนยายผ�ปวย สํําหรัับกิิจกรรมที่่�บางปูู
ทีีมวิิทยากรรวมกัับแมรีีกอทอาสา และเจาหนาที่่�อาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััยของแมรีีกอท ไดฝกอบรมภาคปฏิิบััติิการใชถัังดัับเพลิิงและใชถัั
งน้ำำ��ใหแกผู้้�แทนชุุมชนทุุกเพศทุุกวััย

บริิษััท แมรีีกอท จิิวเวลรี่่� (ประเทศไทย) จํํากััด ร่่วมกัับโครงการเปิิดตััว
“แมรีีกอทอาสา เพื่่�อการพััฒนาชุุมชน และสัังคมที่่�ยั่่�งยืืน” เพื่่�อรัับ
สมััครและคััดเลืือกพนัักงานที่่�สนใจเขารวม เปนอาสาสมััครของโครงการ
ซึ่่�งอาสาสมััครไดรวมทํํากิิจกรรมดานการ ลดความเสี่่�ยงภััยพิิบััติิในพื้้�นที่่�
ชุุมชนเปาหมาย ผานการเรีียนรููและฝก ภาคปฏิิบััติิกระบวนการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงภััยพิิบััติิโดยชุุมชนเปนฐาน โดยมีี ADPC เปนที่่�
นางขนิิษฐา พงษพัันธ สมาชิิกสภาเทศบาลตํําบลปราสาททอง จ.
ปรึึกษาและใหขอแนะนํําในกิิจกรรม
พระนครศรีีอยุุธยา กลาววา การรวมกิิจกรรมโครงการทํําใหสมาชิิก
ในชุุมชนไดรัับองคความรู้้�ใหม “จากกิิจกรรมการอบรม ชุุมชนได�เรีียนรูู�
เรื่่�องที่่�ยัังไมรูู� เชน การชวยเหลืือและเคลื่่�อนย�ายผ�ปวยติิดเตีียงหรืือ
ผู้้�พิิการ เปนครั้้�งแรกที่่�ชุุมชนได�เรีียนรููทัักษะเหลานี้้� ซึ่่�งเปนประโยชน
ตอชุุมชนเปนเปนอยางมาก”

นายธนาวรรณ รัศมีชัย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หมู 2 ต.บางปู
ใหม ไดกลาวถึึงผลการดํําเนิินการโครงการในชุุมชนวา “ดีีใจมากที่�โ่ ครง
การจััดกิิจกรรมใหความรููกัับชุุมชนซึ่่�งไมเคยมีีกิิจกรรมลัักษณะนี้้�มากอน
นอกจากนี้้�ยัังสงเสริิมความสามััคคีีของคนในชุุมชนทํําให� เยาวชนได
เรีียนรูู�และมีีความสามารถเพิ่่�มเติิม เชน รููวิิธีีการใชถัังดัังเพลิิงที่่�ถููกต�อง
โครงการนี้้�มีีประโยชนตอชุุมชนเปนอยางมาก”

แมรีีกอทอาสารวมสร้างสรรคชุุมชนลดความเสี่่�ยงภััย
อยางยั่งยืน
แมรีีกอทอาสา ไดเรีียนรููกระบวนการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงภััยพิิบััติิ
โดยชุุมชนเปนฐาน รวมถึึงหลัักการบริิหารจััดการภััยพิิบััติิ การประเมิิน
ความเสี่่�ยงเบื้้�องตน มาตรการลดความเสี่่�ยง ตลอดจนเทคนิิคและวิิธีีการ
ทํํากิิจกรรมรวมกัับชุุมชน ซึ่่�งแมรีีกอทอาสาไดนํําองคความรููดัังกลาวไป
ฝกภาคปฏิิบััติิในการทํํากิิจกรรมที่่�ชุุมชนนํํารองดวยการหารืือรวมกัับ
ผููนํําและสมาชิิกในชุุมชนเพื่่�อทํําความเขาใจบริิบทและความเสี่่�ยงภััย
ของพื้้�นที่่� ตลอดจนความเปราะบางและศัักยภาพดานการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงภััยของชุุมชน

เดือนสิงหาคม 2562 บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
และ ADPC ไดจัดการประชุมเพื่อถอดบทเรียนและพิธีมอบเกียรติบัตร
ใหแก อาสาสมัครจํานวน 38 คน ที่เขารวมแคมเปญ “แมรีกอทอาสา
เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน”
นายเจริญศักดิ์ อุปมัย (Operator) บริษัท แมรีกอท จิวเวลร่ี (ประเทศ
ไทย) จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา กลาวถึงแรงจูงใจในการเขารวม
โครงการ รวมถึงประสบการณที่ไดรับจากการอบรมและฝกปฏิบัติ
กิจกรรมดานการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเปนฐาน
“การเขารวมโครงการครั้งนี้ทําใหเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรับมือ
กับอุทกภัยของชุมชน การเปนอาสาสมัครทําใหผมมีโอกาสไดทํางานกับ
ชุมชน และไดมีสวนรวมในการชวยพัฒนาดานการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติในระดับชุมชน”
นางลััดดา จัันทรเทีียน (Production Supervisor) บริิษััท แมรีีกอท
จิิวเวลรี่่� (ประเทศไทย) จํํากััด จ.สมุุทรปราการ กลาวถึึงประโยชนของ
การเขารวมโครงการ “สามารถนํําความรู้้�ที่่�ได�จากการฝกอบรมของ
ADPC และประสบการณจากการลงมืือปฏิิบััติิกิิจกรรมในชุุมชนไป
ถายทอดใหคนอื่่�นหรืือถายทอดความรูู�ใหกัับคนที่่�เขาไมรูู�ได
ถาเมื่่�อไหรประสบเหตุุภััยพิิบััติิในชุุมชนมั่่�นใจได�วาจะสามรถชวย
ผูู�ประสบภััยได�”

นางสาวสุุวรรณา เหิิงคํําแกว (Production Line Leader) บริิษััท
แมรีีกอท จิิวเวลรี่่� (ประเทศไทย) จํํากััด จ.สมุุทรปราการ กลาววา
การเปน อาสาสมััครชวยสรางปฏิิสััมพัันธกัับเพื่่�อนรวมงานมากขึ้้�น:
“ถึึงแม�จะทํํางานในบริิษััทเดีียวกัันแตแคเดิินผานกัันแทบไมไดคุุยกััน
พอมีีโอกาสทํํากิิจกรรมอาสาสมััครของโครงการด�วยกััน ทํําใหรููจััก
เพื่่�อนรวมงานมากขึ้้�น”

ความสําเร็จจากการดําเนินโครงการดวยกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขายลดความเสี่ยงภัยพิบัติในครั้งนี้ จะเปนตนแบบให
ภาคธุรกิจสามารถเชื่อมโยงการรูรับปรับตัวตอภัยพิบัติและการ
ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องกับการสนับสนุนกิจกรรมดานการเตรียม
ความพรอมรับมือพิบัติของชุมชม เพื่อเปนการเตรียมความพรอมชุม
ชนและสรางการรับรู้ปรับตัวของภาคธุรกิจในการรับมือกับภัยพิบัติ
และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ตอไป

“โครงการเตรียมความพรอมชุมชนและสรางการรูรับปรับตัวของภาคธุรกิจ เพื่อรับมือกับภัยพิบัติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน” เปน
การดําเนินการภายใตความรวมมือระหวางสวารอฟสกี้ (Swarovski) บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จํากัด และ
ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย (ADPC) โดยมีระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2562
โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของ “Positive Production Program” – โครงการการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบ
ของสวารอฟสกี้โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความเปนเลิศดานความยั่งยืนในฐานการผลิตภายในป 2563
ความรวมมือนี้เปนไปตามยุทธศาสตรที่ 3 ของโครงการ ซึ่งสวารอฟกี้มุงสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและชุมชนเพื่อสนับสนุนการ
บรรลุตามเปาหมายดานการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (UN SDGs) ในประเด็นดานความยั่งยืนทางธุรกิจ เชน เรื่อง
ความเทาเทียมกัน ความเปนอยูที่ดี และความทาทายทางสิ่งแวดลอม
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