
โครงการเตรียมความพร้อมชุมชน และสร้างการรู้รับปรับตัว
ของภาคธุรกิจเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ในประเทศไทย

 กรณีศึกษา

ประเทศไทย — อุุทกภััยเปนภััยพิิบััติิที�เกิดขึึ้�นเปนประจํําซึึ่�งสงผลกระทบัติอุเศรษฐกิจํและสังคมอุยางหลีกเลี�ยงไมได โดยในหลายปที�ผานมา 
ทั�งชุุมชุนและภัาคธุุรกิจํติางไดรับัผลกระทบัจํากอุุทกภััยเปนประจํํา โดยเฉพิาะอุยางยิ�งในป 25541 ไดเกิดอุุทกภััยครั�งรายแรงที�สุดขึ้อุงประเทศ 
ครอุบัคลุมพ้ิ�นที�ถึึง 65 จัํงหวััด จํากทั�ง 77 จัํงหวััดขึ้อุงประเทศ ตัิ�งแติเด้อุนกรกฎาคม-พิฤศจิํกายน อุุทกภััยในครั�งนี�สงผลกระทบัทางเศรษฐกิจํ 
อุยางรุนแรง โดยมีมูลคาควัามเสียหายทางเศรษฐกิจํกวัา 1.43 ลานลานบัาท หร้อุ 46.5 พัินลานดอุลลารสหรัฐ2. 

บัริษัท แมรีกอุท จํิวัเวัลรี� (ประเทศไทย) จํํากัด ซึ่ึ�งเปนบัริษัทในเคร้อุสวัารอุฟสกี� (Swarovski) เปนหนึ�งในบัริษัทที�ไดรับัผลกระทบัรุนแรงจําก  
เหติุการณอุุทกภััยดังกลาวั ดวัยติระหนักถึึงควัามทาทายจํากอุุทกภััย สวัารอุฟสกี� รวัมกับั บัริษัท แมรีกอุท จํิวัเวัลรี� (ประเทศไทย) จํํากัด และ 
ศูนยเติรียมควัามพิรอุมปอุงกันภััยพิิบััติิแหงเอุเชุีย (ADPC) ไดรวัมดําเนิน “โครงการเติรียมควัามพิรอุมชุุมชุนและสรางการรูรับัปรับัติัวัขึ้อุงภัาค
ธุุรกิจํเพิ้�อุรับัม้อุกับัภััยพิิบััติิและสิ�งแวัดลอุมที�ยั�งย้น” ในเด้อุนกรกฎาคม 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 



โครงการนี�ประกอุบัดวัย 2 กิจํกรรมหลัก ไดแก กิจํกรรมแรก การรูรับั 
ปรับัติัวัทางธุุรกิจํเพิ้�อุเพิิ�มประสิทธุิภัาพิแผนรับัม้อุอุุทกภััยขึ้อุงบัริษัท 
แมรีกอุท จํิวัเวัลรี� (ประเทศไทย) จํํากัด และกิจํกรรมที� 2 การเสริม
สราง ศักยภัาพิพินักงานขึ้อุงบัริษัท แมรีกอุท จํิวัเวัลรี� (ประเทศไทย)  
จํํากัด เพ้ิ�อุดําเนินกิจํกรรมโครงการดานการบัริหารจัํดการควัามเสี�ยงภััย
พิิบััติิโดยชุุมชุนเปนฐาน (CBDRM) ในพ้ิ�นที� 2 ชุุมชุนนํารอุงที�ตัิ�งอุยูใกล 
กับัโรงงานบัริษัท แมรีกอุท จิํวัเวัลรี� (ประเทศไทย) จํํากัด ไดแก หมู 1 
ติ.บัานเลน อุ.บัางปะอิุน จํ.พิระนครศรีอุยุธุยา และหมู 2  
ติ.บัางปูใหม อุ.เม้อุงสมุทรปราการ จํ.สมุทรปราการ

สงเสริมความรวมมือเครือขายลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 
เพื่อการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย 
อยางมีประสิทธิภาพ 

สําหรับัการดําเนินกิจํกรรมที� 1 ดานการเติรียมควัามพิรอุมเพิ้�อุการ  
ดําเนินธุุรกิจํอุยางติอุเน้�อุงนั�น ADPC ไดจํัดการประชุุมเคร้อุขึ้ายลด 
ควัามเสี�ยงภััยพิิบััติิรวัมกับัหนวัยงานราชุการ อุงคกรปกครอุงสวัน  
ทอุงถึิ�น และหนวัยงานอุ้�นๆ ที�เกี�ยวัขึ้อุงในเชุิงบัริบัทพิ้�นที� 
จํ. พิระนครศรีอุยุธุยา และ จํ.สมุทรปราการ เพิ้�อุสงเสริมเคร้อุขึ้ายการ 
บัริหารจํัดการอุุทกภััย ติลอุดจํนการมีสวันรวัมขึ้อุงภัาคีเคร้อุขึ้ายดาน 
การประสานงาน การเติรียมควัามพิรอุมสําหรับัติอุบัโติและการฟนฟู 
ผลกระทบัจํากอุุทกภััย 

ในเด้อุนพิฤษภัาคม 2562 ไดมีการจํัดการประชุุมเคร้อุขึ้ายลดควัาม 
เสี�ยงภััยพิิบััติิ ณ จํ.พิระนครศรีอุยุธุยา โดยมีผูแทน 30 คน จํากภัาคี 
เคร้อุขึ้ายเขึ้ารวัมประชุุม ไดแก สํานักงานปอุงกันและบัรรเทา 
สาธุารณภััยจํังหวััดพิระนครศรีอุยุธุยา นิคมอุุติสาหกรรมบัานหวัา3 

โครงการชุลประทานจํังหวััดฯ สถึานีอุุติุนิยมวัิทยาจํังหวััดฯ สํานักงาน 
สวััสดิการและคมุครอุงแรงงานจํังหวััดฯ และอุงคกรปกครอุงสวัน  
ทอุงถึิ�น ไดหาร้อุภัาพิรวัมดานการบัริหารจํัดการควัามเสี�ยงอุุทกภััย 
เชุิงบัริบัทพิ้�นที�บัริเวัณโดยรอุบัที�ติั�งโรงงานบัริษัท แมรีกอุท จํิวัเวัลรี� 
(ประเทศไทย) จํํากัด ที� จํ.พิระนครศรีอุยุธุยา

3 นิคมอุุติสาหกรรมบัานหวัา หร้อุเรียกอุีกชุ้�อุหนึ�งวัา นิคมอุุติสาหกรรมไฮเทค

ในสวันขึ้อุง จํ.สมุทรปราการ นั�น ไดมีการจํัดการประชุุมเคร้อุขึ้ายคู
ขึ้นานกับัการฝกซึ่อุมแผนรับัม้อุอุุทกภััยประจํําป 2562 ขึ้อุงนิคม 
อุุติสาหกรรมบัางปู ในเด้อุนมิถุึนายน 2562 บัริษัท แมรีกอุท จิํวัเวัลรี� 
(ประเทศไทย) จํํากัด ไดเขึ้ารวัมการฝกซึ่อุมแผนบันโติะ (table top 
exercise) ดวัยการจํําลอุงสถึานการณอุุทกภััย โดยมีผูแทน 40 คนจําก 
เคร้อุขึ้ายลดควัามเสี�ยงภััยพิิบััติิและผูประกอุบัการในนิคมเขึ้ารวัม 
สังเกติการณ การซึ่อุมแผนครั�งนี�ได ใหขึ้อุมูลที�เปนประโยชุนสําหรับัการ
ขัึ้บัเคล้�อุนและเชุ้�อุมโยงแผนอุุทกภััย ขึ้อุงบัริษัท แมรีกอุท จิํวัเวัลรี� 
(ประเทศไทย) จํํากัด กับัแผนขึ้อุงนิคม อุุติสาหกรรม นายวุัฒิิชัุย 
วังศหิรัญเดชุา ผูชุวัยผูอํุานวัยการ สํานักงาน นิคมอุุติสาหกรรมบัางปู 
ไดกลาวัถึึงการมีสวันรวัมฝกซึ่อุมแผนขึ้อุง ผูประกอุบัการในนิคมชุวัยทํา
ใหประสานงานรับัม้อุกับัอุุทกภััยมีประสิทธิุภัาพิมากยิ�งขึึ้�น

นายจีํรเศรษฐ บูัรณะสัมฤทธิุ� กรรมการผูจัํดการ บัริษัท แมรีกอุท  
จิํวัเวัลรี� (ประเทศไทย) จํํากัด กลาวัถึึงการประชุุมรวัมกับัเคร้อุขึ้ายลด 
ควัามเสี�ยงภััยพิิบััติิเพ้ิ�อุการวัางแผนเติรียมควัามพิรอุมรับัม้อุอุุทกภััย วัา 
“การรวมมือกับภาคีีเคีรือขายฯ ทีี่�ประกอบด�วยหนวยงานราชการจาก 
ทัี่�งสวนกลางและในพืื้�นทีี่�ของ จ.พื้ระนคีรศรีอยุธยา (บางปะอิน) และ 
จ.สมุที่รปราการ (บางปู) ถืือเปนโอกาสทีี่�ดีในการเตรียมพื้ร�อมเพืื้�อลด 
คีวามเสี�ยงภัยพิื้บัตทํี่าให�บริษััที่ฯ ได�เรียนรู�และที่ราบข�อมูลเพิื้�มเติม 
ได�แลกเปลี�ยนเรียนรู�ประสบการณ และถือดบที่เรียนเหตุการณนํ�าที่วม 
ใหญในป 2554” อีกทัี่�ง “การประชุมเคีรือขายฯ ยังชวยสร�างคีวาม 
มั�นใจให�กับบริษััที่ในฐานะผูู�ประกอบการและนักลงทุี่นในพืื้�นทีี่�ถึืง 
การพัื้ฒนาและปรับปรุงเพืื้�อปองกันมิให�เกิดเหตุการณซํ้ำ�าในอนาคีต 
ซึ้ำ�งแสดงให�เห็นถึืงคีวามรวมมือและคีวามมุงมั�นอยางจริงจังของภาคีี 
เคีรือขายเหลานี�”



สงเสริมงานด้านอาสาสมัครเพ่ือสนับสนุนการเตรียม 
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติของชุมชนและส่ิงแวดล้อม
ท่ีย่ังยืน

สําหรับัการดําเนินกิจํกรรมที� 2 การเติรียมควัามพิรอุมชุุมชุนเพิ้�อุรูรับั 
ปรับัติัวัและฟนกลับัจํากภััยพิิบััติิ แมรีกอุทอุาสา ไดทํางานรวัมกับัชุุมชุน 
นํารอุงทั�ง 2 พ้ิ�นที�เปาหมายขึ้อุงโครงการอัุนเปนผลส้บัเน้�อุงจํากการ 
ประชุุมหาร้อุระหวัาง ADPC บัริษัท แมรีกอุท จิํวัเวัลรี� (ประเทศไทย)  
จํํากัด ผูนําชุุมชุนและภัาคีเคร้อุขึ้ายในพิ้�นที� เพิ้�อุสงเสริมการรูรับัปรับัติัวั 
และฟนกลับัจํากภััยพิิบััติิในชุุมชุน ไดแก หมู 1 ติ.บัานเลน อุ.บัางปะอุิน 
จํ.พิระนครศรีอุยุธุยา และหมู 2 ติ.บัางปูใหม อุ.เม้อุงสมุทรปราการ  
จํ. สมุทรปราการ 

บัริษัท แมรีกอุท จิํวัเวัลรี� (ประเทศไทย) จํํากัด รวัมกับัโครงการเปิดตัิวั 
“แมรีกอทอาสา เพ่ือการพัฒนาชุมชน และสังคมท่ีย่ังยืน” เพ้ิ�อุรับั 
สมัครและคัดเล้อุกพินักงานที�สนใจํเขึ้ารวัม เปนอุาสาสมัครขึ้อุงโครงการ 
ซึึ่�งอุาสาสมัครไดรวัมทํากิจํกรรมดานการ ลดควัามเสี�ยงภััยพิิบััติิในพ้ิ�นที�
ชุุมชุนเปาหมาย ผานการเรียนรูและฝก ภัาคปฏิิบััติิกระบัวันการบัริหาร
จัํดการควัามเสี�ยงภััยพิิบััติิโดยชุุมชุนเปนฐาน โดยมี ADPC เปนที� 
ปรึกษาและใหขึ้อุแนะนําในกิจํกรรม 

แมรีกอุทอุาสา ไดเรียนรูกระบัวันการบัริหารจัํดการควัามเสี�ยงภััยพิิบััติิ 
โดยชุุมชุนเปนฐาน รวัมถึึงหลักการบัริหารจัํดการภััยพิิบััติิ การประเมิน 
ควัามเสี�ยงเบ้ั�อุงติน มาติรการลดควัามเสี�ยง ติลอุดจํนเทคนิคและวิัธีุการ 
ทํากิจํกรรมรวัมกับัชุุมชุน ซึึ่�งแมรีกอุทอุาสาไดนําอุงคควัามรูดังกลาวัไป 
ฝกภัาคปฏิิบััติิในการทํากิจํกรรมที�ชุุมชุนนํารอุงดวัยการหาร้อุรวัมกับั 
ผูนําและสมาชิุกในชุุมชุนเพ้ิ�อุทําควัามเขึ้าใจํบัริบัทและควัามเสี�ยงภััย 
ขึ้อุงพ้ิ�นที� ติลอุดจํนควัามเปราะบัางและศักยภัาพิดานการบัริหารจัํดการ
ควัามเสี�ยงภััยขึ้อุงชุุมชุน  

หลังจํากที�ไดเรียนรูภัาคทฤษฎีดังที�กลาวัมาแลวั แมรีกอุทอุาสาไดฝก  
ภัาคปฏิิบััติิในการทํากิจํกรรมที�ชุุมชุนนํารอุงเพ้ิ�อุสรางควัามติระหนัก 
และเสริมสรางศักยภัาพิขึ้อุงชุุมชุนดานการลดควัามเสียงภััยพิิบััติิซึึ่�ง 
กิจํกรรมลดควัามเสี�ยงภััยพิิบััติินั�นเกิดจํากควัามติอุงการขึ้อุงชุุมชุน โดย 
การปรึกษาหาร้อุและเรียนรูรวัมกันผานกระบัวันการทําการประเมิน 
ควัามเสี�ยงภััยแบับัมีสวันรวัมและขึ้อุมูลงานพัิฒินาอุ้�นๆ และจัํดลําดับั 
ควัามสําคัญ จํากนั�นแมรีกอุทอุาสารวัมกับัชุุมชุนและทีมงานโครงการ 
ADPC ไดกําหนดจัํดกิจํกรรมลดควัามเสี�ยงภััยในชุุมชุน อุาทิเชุน การ 
ฝกอุบัรมเติรียมควัามพิรอุมรับัม้อุภััยพิิบััติิสําหรับัผูสูงอุายุ การเคล้�อุน 
ยายผูปวัยติิดเตีิยงหร้อุผูพิิการโดยวิัทยากรจํากสํานักปอุงกันและ 
บัรรเทาสาธุารณภััยกรุงเทพิมหานคร และศูนยการเรียนรูเพ้ิ�อุการฟนฟู
และพัิฒินาคนพิิการโดยชุุมชุนตํิาบัลลําผักกูด นอุกจํากนี� แมรีกอุทอุาสา 
ไดรวัมจัํดกิจํกรรมเพ้ิ�อุสรางควัามติระหนักและใหควัารูแกเยาวัชุนเกี�ยวั
กับัขัึ้�นติอุนการอุพิยพิหนีไฟ การคัดแยกขึ้ยะ การเติรียมกระเปายังชีุพิ 
ฉุกเฉิน และการยกเคล้�อุนยายผ�ปวัย สําหรับักิจํกรรมที�บัางปู 
ทีมวิัทยากรรวัมกับัแมรีกอุทอุาสา และเจําหนาที�อุาชีุวัอุนามัยและควัาม
ปลอุดภััยขึ้อุงแมรีกอุท ไดฝกอุบัรมภัาคปฏิิบััติิการใชุถัึงดับัเพิลิงและใชุถัึ
งนํ�าใหแกผูแทนชุุมชุนทุกเพิศทุกวััย 

นางขึ้นิษฐา พิงษพัินธุ สมาชิุกสภัาเทศบัาลตํิาบัลปราสาททอุง จํ.
พิระนครศรีอุยุธุยา กลาวัวัา การรวัมกิจํกรรมโครงการทําใหสมาชิุก 
ในชุุมชุนไดรับัอุงคควัามรูใหม “จากกิจกรรมการอบรม ชุมชนได�เรียนรู� 
เรื�องทีี่�ยังไมรู� เชน การชวยเหลือและเคีลื�อนย�ายผู��ปวยติดเตียงหรือ 
ผูู�พิื้การ เปนคีรั�งแรกทีี่�ชุมชนได�เรียนรู�ทัี่กษัะเหลานี� ซึ้ำ�งเปนประโยชน 
ตอชุมชนเปนเปนอยางมาก” 

นายธุนาวัรรณ รัศมีชุัย อุาสาสมัครสาธุารณสุขึ้ (อุสม.) หมู 2 ติ.บัางปู
ใหม ไดกลาวัถึึงผลการดําเนินการโครงการในชุุมชุนวัา “ดีใจมากทีี่�โคีรง
การจัดกิจกรรมให�คีวามรู�กับชุมชนซึ้ำ�งไมเคียมีกิจกรรมลักษัณะนี�มากอน 
นอกจากนี�ยังสงเสริมคีวามสามัคีคีีของคีนในชุมชนทํี่าให� เยาวชนได 
เรียนรู�และมีคีวามสามารถืเพิื้�มเติม เชน รู�วิธีการใช�ถัืงดังเพื้ลิงทีี่�ถูืกต�อง 
โคีรงการนี�มีประโยชนตอชุมชนเปนอยางมาก”   

แมรีกอทอาสารวมสร้างสรรคชุมชนลดความเส่ียงภัย 
อยางยั่งยืน 

เด้อุนสิงหาคม 2562 บัริษัท แมรีกอุท จํิวัเวัลรี� (ประเทศไทย) จํํากัด 
และ ADPC ไดจํัดการประชุุมเพิ้�อุถึอุดบัทเรียนและพิิธุีมอุบัเกียรติิบััติร
ใหแก อุาสาสมัครจํํานวัน 38 คน ที�เขึ้ารวัมแคมเปญ “แมรีกอุทอุาสา 
เพิ้�อุการพิัฒินาชุุมชุนและสังคมที�ยั�งย้น”  

นายเจํริญศักดิ� อุุปมัย (Operator) บัริษัท แมรีกอุท จํิวัเวัลรี (ประเทศ 
ไทย) จํํากัด จํ.พิระนครศรีอุยุธุยา กลาวัถึึงแรงจํูงใจํในการเขึ้ารวัม 
โครงการ รวัมถึึงประสบัการณที�ไดรับัจํากการอุบัรมและฝกปฏิิบััติิ 
กิจํกรรมดานการบัริหารจํัดการควัามเสี�ยงภััยพิิบััติิโดยชุุมชุนเปนฐาน 
“การเข�ารวมโคีรงการคีรั�งนี�ที่ําให�เห็นถืึงการพื้ัฒนาศักยภาพื้เพื้ื�อรับมือ 
กับอุที่กภัยของชุมชน การเปนอาสาสมัคีรที่ําให�ผูมมีโอกาสได�ที่ํางานกับ 
ชุมชน และได�มีสวนรวมในการชวยพื้ัฒนาด�านการลดคีวามเสี�ยงจาก 
ภัยพื้ิบัติในระดับชุมชน” 

นางลัดดา จัํนทรเทียน (Production Supervisor) บัริษัท แมรีกอุท  
จิํวัเวัลรี� (ประเทศไทย) จํํากัด จํ.สมุทรปราการ กลาวัถึึงประโยชุนขึ้อุง 
การเขึ้ารวัมโครงการ “สามารถืนําคีวามรู�ทีี่�ได�จากการฝกอบรมของ  
ADPC และประสบการณจากการลงมือปฏิิบัติกิจกรรมในชุมชนไป 
ถืายที่อดให�คีนอื�นหรือถืายที่อดคีวามรู�ให�กับคีนทีี่�เขาไมรู�ได 
ถื�าเมื�อไหรประสบเหตุภัยพิื้บัติในชุมชนมั�นใจได�วาจะสามรถืชวย 
ผูู�ประสบภัยได�” 



นางสาวัสุวัรรณา เหิงคําแกวั (Production Line Leader) บัริษัท  
แมรีกอุท จิํวัเวัลรี� (ประเทศไทย) จํํากัด จํ.สมุทรปราการ กลาวัวัา 
การเปน อุาสาสมัครชุวัยสรางปฏิิสัมพัินธุกับัเพ้ิ�อุนรวัมงานมากขึึ้�น: 
“ถึืงแม�จะทํี่างานในบริษััที่เดียวกันแตแคีเดินผูานกันแที่บไมได�คุียกัน 
พื้อมีโอกาสทํี่ากิจกรรมอาสาสมัคีรของโคีรงการด�วยกัน ทํี่าให�รู�จัก 
เพืื้�อนรวมงานมากขึ�น” 

ความสําเร็จจากการดําเนินโครงการด้วยกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขายลดความเสี่ยงภัยพิบัติในครั้งนี้ จะเปนต้นแบบให้ 
ภาคธุรกิจสามารถเชื่อมโยงการรู้รับปรับตัวตอภัยพิบัติและการ 
ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องกับการสนับสนุนกิจกรรมด้านการเตรียม
ความพร้อมรับมือพิบัติของชุมชม เพื่อเปนการเตรียมความพร้อมชุม
ชนและสร้างการรับรู้ปรับตัวของภาคธุรกิจในการรับมือกับภัยพิบัติ
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตอไป 

“โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนและสร้างการรู้รับปรับตัวของภาคธุรกิจ เพื่อรับมือกับภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เปน 
การดําเนินการภายใต้ความรวมมือระหวางสวารอฟสกี้ (Swarovski) บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จํากัด และ
ศูนยเตรียมความพร้อมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย (ADPC) โดยมีระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2562  

โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของ “Positive Production Program” – โครงการการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 
ของสวารอฟสกี้โดยมีเปาหมายเพื่อสร้างความเปนเลิศด้านความยั่งยืนในฐานการผลิตภายในป 2563

ความรวมมือนี้เปนไปตามยุทธศาสตรที่ 3 ของโครงการ ซึ่งสวารอฟกี้มุงสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและชุมชนเพื่อสนับสนุนการ
บรรลุตามเปาหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (UN SDGs) ในประเด็นด้านความยั่งยืนทางธุรกิจ เชน เรื่อง
ความเทาเทียมกัน ความเปนอยูที่ดี และความท้าทายทางสิ่งแวดล้อม

Ms. Mio Kato,
Manager, iPrepare Business Facility,
Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)
Email: mio.kato@adpc.net
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