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หัวข้อ

• แนวทางจากสภาปฏิรูปฯ  ปี 2558

• แนวทางของต่างประเทศ
• แนวทางของไทยท่ีเสนอ
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รายงาน
คณะกรรมการเตรียมการเพื่อรับมือวิกฤติการณ์ “กรุงเทพจม” 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ ๒๗

เรื่อง 

“การปฏิรูปเพื่อรับมือวิกฤติการณน์้้าทะเลขึ้นสูงและแผ่นดินทรุด              
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”



ผลการประมาณการขึน้ของระดบัน ้าทะเล (UNFCC)



คณะกรรมการเตรียมการเพ่ือรับมือวิกฤติการณ์ “กรุงเทพจม” สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ ๒๗

สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์

๑) มีความเสี่ยงสูงมากที่จะได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของแผ่นดินและ
น้้าทะเลขึ้นสูง หากไม่ด้าเนินการด้านมาตรการเพื่อรองรับในระยะเวลาอัน
สั้น จะเกิดความเสียหายสูงมาก

๒) มีความเสี่ยงปานกลางที่จะได้รับผลกระทบจากการทรุดตัว
ของแผ่นดิน และน้้าทะเลขึ้นสูง แต่หากมีการด้าเนินการด้าน
มาตรการเพื่อรองรับในระยะเวลาที่เหมาะสม จะสามารถตั้งรับมือ
กับวิกฤติการได้ทัน

๒) มีความเสี่ยงน้อย ที่จะได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของ
แผ่นดิน และน้้าทะเลขึ้นสูงเนื่องจากปริมาณการทรุดตัวของ
แผ่นดินมีน้อยลงมาก ประกอบกับระดับน้้าทะเลก็มีโอกาสขึ้นใน
ระดับต่้าเช่นกัน

(๑) ภาวะแผ่นดินทรุด และ (๒) แนวโน้มของน้้าทะเลขึ้นสูงในอนาคต

โอกาสและ
ความเสี่ยงของ

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล



คณะกรรมการ เห็นว่ ากรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑลมีความเสี่ยงในการเกิดวิกฤติการณ์ฯ ในระดับ
ปานกลางที่สามารถเตรียมการได้ทัน ซึ่งจะต้องมีการ
น้าเสนอมาตรากรและองค์กรเฉพาะที่มาขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง



คณะกรรมการเตรียมการเพ่ือรับมือวิกฤติการณ์ “กรุงเทพจม” สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ ๒๗

๕. ข้อเสนอปฏิรูปและแนวทางการด้าเนินการ
เชิง

นโยบาย

องค์กร

กลไก
วิชาการ

การมี 
ส่วนร่วม



คณะกรรมการเตรียมการเพ่ือรับมือวิกฤติการณ์ “กรุงเทพจม” สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ ๒๗

๕. ข้อเสนอปฏิรูปและแนวทางการด้าเนินการ

เชิง
นโยบาย

๕.๑.๑ ก้าหนดเรื่องการวางแผนเพื่อรับมือวิกฤติการณ์น้้าทะเลขึ้นสูงและแผ่นดิน
ทรุดพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ (ซึ่งสภาปฏิรูป
แห่งชาติได้น้าเสนอให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งก้าลัง
จัดท้ากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี) โดยก้าหนดให้มกีารด้าเนินการใน ๒ ระยะ

ระยะเร่งด่วน (๕ ปีแรก) ระยะที่ ๒
ปีที่ ๖ –๑๐ปีที่ ๑ ปีที่ ๑-๓ ปีที่  ๓-๕

- จัดตั้งองค์กรด้าเนินงาน

- จัดท้ากรอบการ
ด้าเนินงาน แผนปฏิบัติ
การ และแผนงบประมาณ

- จัดท้าข้อมูลพื้นฐานและ
ฐานข้อมูล เช่น อัตราการทรุด
ตัว ระดับน้้าทะเล ข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ศึกษาผลกระทบเชิง
ยุทธศาสตร์ (SEA) 

- ศึกษาความเหมาะสม 
(Feasibility study) 

- ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
-เสนอทางเลือกที่เหมาะสม
ให้รัฐบาลเพื่อการตัดสินใจ

- ออกแบบในรายละเอียด 
(Detail design)

- วิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(EHIA)

๕.๑ ปฏิรูปเชิงนโยบาย



คณะกรรมการเตรียมการเพ่ือรับมือวิกฤติการณ์ “กรุงเทพจม” สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ ๒๗

๕. ข้อเสนอปฏิรูปและแนวทางการด้าเนินการ

องค์กร

๕.๒ ปฏิรูปด้านองค์กร
๕.๒.๑ พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติเพ่ือรับมือวิกฤติการณ์น้้า
ทะเลขึ้นสูงและแผ่นดินทรุด เพ่ือด้าเนินการขับเคลื่อนแผนงานและก้ากับดูแลภารกิจที่
เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ ในภาพรวม
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ข้อเสนอของ OECD
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Financing Climate Futures
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Live with water and adaptive strategies 
(Netherlands)
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Adaptive Pathways (Netherlands)
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Singapore case

• Singapore has introduced a carbon tax and will require future critical infrastructure such as 

new airport terminals and ports to be built on higher ground. Earlier this year, the 

government said it would spend S$400 million over the next two years to upgrade and 

maintain drains and strengthen flood resilience. Its plan also includes building polders or 

reclaiming islands offshore and connecting them with barrages.

• Since 2011, land reclamation projects in Singapore have raised the mean height of 3 metres

above sea level to 4 metres. Nicholls Drive, which surrounds Changi Airport, was been 

raised by 80cm. Work has been done to fortify coastal areas with seawalls and rock slopes, 

while sandbags have been laid at strategic locations to prevent land erosion.
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Barrage in Singapore
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Indonesia case (Jakarta)

• What will happen to Jakarta once the administrative buildings and government officials have 

been relocated? Plans for the new capital city only accommodate 1.5 million of the 10 million 

people currently living in the capital. After prioritising civil servants and their families, the 

remaining places will likely go to the wealthy or well-connected, leaving the middle- and 

lower-class majority of Jakarta to address the increasingly urgent issues of land subsidence, 

flooding, traffic congestion and air pollution themselves. In an interview last year, President 

Widodo agreed that Jakarta must embark on the Giant Sea Wall project, discussions of 

which began a decade ago. The project has been repeatedly postponed amid debates about 

the cost of the project and the impact it could have on the local coral reef and fishing 

industry.

17



copyright @ 2010

Comments from JICA study
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Vietnam  (Mekong Delta Plan)
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ข้อเสนอต่อแนวทางของไทยท่ีพึงมี
• นโยบายต่อการเตรียมตวัต่อการข้ึนของระดบัน ้าทะเล: ควรมี ท่ีควบคู่กบัแผนการพฒันนา ต่อเน่ือง
(จดัความสมัพนัธ์ ทางเลือกตามความเส่ียง  มีแผนด าเนินการระยะยาวท่ีปรับได ้มีกลไกดูแล)

• การพฒันาเทคนิค  ติดตามการเปล่ียนแปลง และพฒันนารูปแบบปรับตวัในแต่ละพื้นท่ีและภาพรวม
• เศรษฐศาสตร์ หาความคุม้ค่า ไปพร้อมกบัการสร้างความมัน่คง ทั้งภาพรวมและเฉพาะท่ี

• สังคม ส่ิงแวดลอ้ม พึงระวงั ..... SEA ควรหาทางเลือกในการพฒันนาและดูแลสงัคมส่ิงแวดลอ้ม
• กม เก่ียวขอ้งหลายพรบ.   ยงัไม่มีภาพรวม  (CC Act :National Adaptation Plan ?)

• การเงิน พฒันนารูปแบบการพฒันนาพื้นท่ี ดูแลการเงินไปพร้อมๆกบั การเตรียมพร้อมเพื่อป้องกนั
• การด าเนินงาน  เร่ิมในส่วนส าคญั และ คุม้ค่า  (ท าการทบทวน ปรับตามสภาพ ในแต่ละช่วงเวลา)
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https://coastal.climatecentral.org/map/5/107.8237/17.7617/?theme=sea_level_rise&map_type=coastal_dem_comparison&contiguous=true&el
evation_model=coastal_dem&forecast_year=2050&pathway=rcp45&percentile=p50&return_level=return_level_1&slr_model=kopp_2014
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