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บทสรุปผู้บริหาร 
	 ปัญหาสำาคัญท่ีทำาให้เกิด	 “น้ำาทะเลหนุนสูง”	 คือ	 การทรุดตัวของแผ่นดิน	 เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีทำาให้	 ภาวะน้ำาทะเลหนุนสูง 

ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย	แต่ปัญหาดังกล่าวยังคงสามารถควบคุม	และบรรเทาได้หากมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
มีประสทิธภิาพ	แต่ปญัหาทีย่ากตอ่การควบคมุและบรรเทา	คอื	ภาวะโลกรอ้น	(Global	warming)	ซึง่เปน็ปญัหาระดบัโลก	การละลาย
ของน้ำาแข็งขั้วโลกที่มากขึ้นทุกปีจากภาวะโลกร้อน	 ย่อมเพิ่มระดับน้ำาทะเลของโลกให้สูงขึ้น	 ซึ่งนานาประเทศยังคงต้องร่วมมือกัน	
เพื่อบรรเทาผลกระทบที่ตามมาจากภาวะโลกร้อน	
	 จะเห็นได้ว่า	 ระดับน้ำาทะเลของโลก	 จะยังคงสูงขึ้นต่อไป	 เท่ากับว่า	 “น้ำาทะเลหนุนสูง”	 เป็น	 “ความปกติรูปแบบใหม่”	 
(New	 Normal)	 ที่นานาประเทศ	 รวมถึงประเทศไทยจำาเป็นต้องเรียนรู้	 รับมือและปรับตัว	 เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ 
แห่งชาติ	 สำาหรับประเทศไทยควรมียุทธศาสตร์	 นโยบาย	 และแผนงานที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งในระดับโลก	 และระดับนานาชาติ	 สำาหรับ
ประเด็นการลดภาวะโลกรอ้น	ตลอดจนระดบัประเทศ	ระดบัจงัหวดั	และระดบัท้องถิน่	ทีม่ภีาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาสงัคม	
ร่วมกันขับเคลื่อน	โดยเฉพาะ	“การรักษาความเป็นเมือง	ระบบนิเวศ	และระบบเศรษฐกิจ”	ซึ่งทั้งหมดจำาเป็นต้องอาศัย	“ฐานข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ”	เพื่อสนับสนุนในทุกกระบวนการในการเรียนรู้	รับมือ	และปรับตัวกับความปกติรูปแบบใหม่นี้

พันโท ธำารงชัย  หนุนภักดี
เรืออากาศโทหญิง ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์

น้ำาทะเลหนุนสูง : ความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) 
เรียนรู้ และเตรียมพร้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

1. ปัญหาที่ทำาให้น้ำาทะเลหนุนสูง และสถานการณ์
 ปัญหาการทรุดตัวของพื้นดิน

	 จากลกัษณะทีต่ัง้ของกรงุเทพมหานครทีอ่ยูบ่นพืน้ดนิออ่น
ลุ่มแม่น้ำา	 ตลอดจนมีการตั้งถิ่นฐานหนาแน่น	 และมีการใช้ 
น้ำาบาดาลจำานวนมาก	 จึงพบปัญหาการทรุดตัวของพ้ืนดิน	 
โดยสาเหตสุว่นใหญ่1		พบวา่	การทรดุตัวของแผน่ดินเกิดจากการ
สูบน้ำาบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณมากเกินกว่าที่น้ำาบาดาลตาม
ธรรมชาตจิะไหลเข้ามาแทนทีไ่ด้ทนั	โดยกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	
มอีตัราการทรดุตัวของพืน้ดินสะสมมากกวา่	1	เมตร	ในเขตพืน้ที่
บางกะป	ิและจงัหวดัสมุทรปราการ	และมีค่านอ้ยลงไปตามลำาดบั
เมื่อไกลออกไปจากพื้นที่กรุงเทพฯ	ซึ่งแสดงว่าในเขตพื้นที่เมือง
มีอัตราการทรุดตัวสูงที่สุด	 โดยเฉพาะในบริเวณปากแม่น้ำา
เจ้าพระยา	 โดยในปี	พ.ศ.2521-2554	พบการทรุดตัวมากที่สุด	
คือ	 มากกว่า	 3	 เซนติเมตรต่อปี	 แต่ภายหลังจากที่รัฐบาล 
มีมาตรการควบคุมการใช้น้ำาบาดาลในปี	 25412	 และให้ยุติการใช้ 
น้ำาบาดาลในเขตท่ีมีน้ำาประปาเข้าถึงในปี	2547	จึงทำาให้การทรุดตัว
ของพื้นที่กรุงเทพฯ	 ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 โดยตั้งแต่ปี	 2549	 
อัตราการทรุดตัวลดลงเหลือเพียง	 1-2	 เซนติเมตรต่อปี	 ดังน้ัน 
จึงเห็นได้ว่า	 หากมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ	 
ตลอดจนไดร้บัความร่วมมือจากทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง	จะทำาให้
ปัญหาดังกล่าวสามารถควบคุมได้	 และสามารถลดผลกระทบ 
จากน้ำาทะเลหนุนสูงได้ในระดับหนึ่ง	ดังภาพ

ภาพท่ี 1 กราฟแสดงอัตราการทรุดตัวสะสมของหมุดทดสอบ

ภาพที่ 2 แสดงอัตราการทรุดตัวสะสมของพื้นดิน
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 ปัญหาที่เป็นผลมาจาก “ภาวะโลกร้อน (Global  

Warming)” ส่งผลให้ระดับน้ำาทะเลเพิ่มสูงข้ึน	 โดยผลการวิจัย

ของ	Climate	Central	3	องค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรด้านวิทยาศาสตร์

และขา่วสารเกีย่วกบัสภาพภมูอิากาศในสหรฐัฯ	พบวา่	ในหลาย

จังหวัดชายฝั่งอ่าวไทย	 และพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง	 

โดยเฉพาะกรุงเทพฯ	จะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำาทะเลท่ีคาดว่า

จะเพิ่มสูงขึ้นระหว่าง	0.6	 เมตรถึง	2.1	 เมตร	หรือมากกว่านั้น 

ในศตวรรษที่	21	โดยพลเมืองมากกว่าร้อยละ	10	หรือกว่า	6-7	

ล้านคน	 ที่อาศัยบนพื้นดินใกล้ชายฝั่ง	 เสี่ยงได้รับผลกระทบ 

จากระดับน้ำาทะเลสูง	 หรือพบปัญหาน้ำาท่วมภายในปี	 2593	 

(ค.ศ.	2050)	และจะทำาให้ทีดิ่นทีเ่ปน็ทีอ่ยูอ่าศัยของประชากรกวา่	

300	 ล้านคนในปัจจุบัน	 กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำาท่วมอย่างน้อย

ปีละครั้ง	จึงกล่าวได้ว่าปัญหาภาวะโลกร้อน	(Global	Warming)	

เปน็ปัญหาระดบัโลก	และยากตอ่การควบคมุ	ซึง่เทา่กบัวา่ระดบั

น้ำาทะเลของโลกจะยังคงสูงขึ้นต่อไป	ดังภาพ

สถานการณ์ภาวะน้ำาเค็มรุกจากน้ำาทะเลหนุนสูง

	 จากระดับน้ำาทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น	ทำาให้กรุงเทพฯ	ซึ่งมีพื้นที่

อยู่เหนือระดับน้ำาทะเลเพียง	 1	 เมตรพบปัญหาการรุกของน้ำาทะเล	

โดยพบว่าแม่น้ำาเจ้าพระยา	 แม่น้ำาท่าจีน	 และแม่น้ำาบางปะกง	 

มคีา่ความเค็มสงูเกนิค่าเฝา้ระวงัเกณฑคุ์ณภาพน้ำาสำาหรบัอปุโภค	

บริโภค	 และการเกษตร	 ข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์	 กองทัพเรือ4  

ระบุว่าในห้วงวันที่	 9-15	 มกราคม	 25635	 น้ำาทะเลจะหนุนสูง	

โดยในช่วงน้ำาขึ้นตอนกลางวันจะสูงสุงถึง	3.1	เมตรเหนือระดับ

น้ำาลงทีต่่ำาทีส่ดุ	กอ่นท่ีจะบรรเทาลงไปและจะกลบัมาหนุนอกีครัง้

ในช่วง	23-26	มกราคม	2563	ในระดับ	3.1-3.2	เมตรเชน่เดยีวกนั

ดังภาพ	 และคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม	 2563		

น้ำาทะเลจะหนนุสงูมากเปน็พเิศษ	และจะเกดิไปจนถงึปลายเดอืน

พฤษภาคม	 2563	 ซึ่งปรากฎการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวล 

ให้กับประชาชนจำานวนมาก	 โดยการประปานครหลวงออกมา 

ยอมรับว่า	 แหล่งน้ำาที่นำามาผลิตน้ำาประปามีค่าความเค็มเกิน

มาตรฐานตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม	2562	ที่ผ่านมา

ลพบุรี	ชัยนาท	พระนครศรีอยุธยา	และอ่างทอง	และบางส่วน

ของจังหวัดในภาคตะวนัตก	และภาคตะวนัออก	ตา่งมคีวามเสีย่ง

ที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำาทะเลหนุนสูง	 ซึ่งกระทบต่อความ 

เป็นเมือง	 ระบบนิเวศ	 และระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 ดังนั้น

น้ำาทะเลหนุนสูง	 จึงกลายมาเป็นความปกติรูปแบบใหม่	 

(New	 Normal)	 ท่ีสร้างผลกระทบต่อประเทศไทยท้ังในปัจจุบัน

และอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ภาพที่ 3 ระดับน้ำาทะเลเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2030 

ภาพที่ 4 พื้นดินใกล้ชายฝั่งเสี่ยงได้รับผลกระทบจาก
ระดับน้ำาทะเลหนุนสูง ในปี 2050 

ภาพที่ 5 ความสูงของน้ำาทะเลทำานายเป็นเมตร

เหนือระดับน้ำาที่ลงต่ำาสุด

	 จากปัญหาที่สำาคัญและสถานการณ์ดังกล่าว	จึงเห็นได้ว่า

จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง	ได้แก่	กรุงเทพฯ	

นนทบุรี	 สมุทรสงคราม	 สมุทรสาคร	 สมุทรปราการ	 นครปฐม	

นครนายก	 สระบุรี	 ฉะเชิงเทรา	 ปทุมธานี	 สุพรรณบุรี	 สิงห์บุรี	
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2. ผลกระทบที่สำาคัญของประเทศไทย
 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ

	 ความมั่นคงทางอาหาร	 :	 จากระดับน้ำาทะเลท่ีเพ่ิมสูงขึ้น	

ทำาให้สภาพน้ำากลายเปน็น้ำากรอ่ย	โดยเฉพาะจงัหวดัท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี

ราบลุ่มภาคกลางตอนลา่ง	ไดแ้ก	่กรงุเทพฯ	นนทบรุ	ีสมทุรสงคราม	

สมุทรสาคร	 สมุทรปราการ	 นครปฐม	 นครนายก	 สระบุรี	

ฉะเชิงเทรา	 ปทุมธานี	 สุพรรณบุรี	 สิงห์บุรี	 ลพบุรี	 ชัยนาท	

พระนครศรีอยุธยา	 และอ่างทอง	 ส่งผลให้พื้นท่ีเกษตรกรรม 

ถูกทำาลาย	 ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำาทำาให้เกษตรกร 

ขาดรายได้	และเป็นปัจจัยสำาคัญให้เกษตรกรทิ้งที่ดินทำากินเพื่อ 

เข้ามาหางานทำาในเมือง	 เป็นต้น	 ตัวอย่างเช่น	 เม่ือวันท่ี	 19	

กรกฎาคม	25586		พื้นที่ตำาบลบางยาง	อำาเภอบ้านสร้าง	จังหวัด

ปราจนีบรุ	ีไดร้บัผลกระทบจากภาวะน้ำาเค็มหนนุแม่น้ำาปราจนีบรุ	ี

ในช่วงฤดูแล้งท่ีนานเกินปกติ	 และฝนท้ิงช่วง	 ส่งผลให้ค่าความเค็ม

ของน้ำาในแม่น้ำาสูง	จนไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกร	

และผลิตน้ำาประปาได้	 และล่าสุด	 เมื่อ	 9	 มกราคม	 25637 

เกิดสถานการณ์น้ำาเค็มรุกพื้นที่การเกษตรของจังหวัดท่ีอยู่ 

บริเวณปากแมน่้ำา	ไดแ้ก่	กรงุเทพฯ	นนทบรุ	ีนครปฐม	สมทุรสาคร	

เร็วกว่าช่วงเวลาปกติ	 (ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม)	 ทำาให้ 

ค่าความเค็มสูงกว่าค่ามาตรฐานที่พืชรับได้	 (ความเค็มค่า

มาตรฐานที่พืชรับได้ไม่เกิน	 1.2	 กรัม/ลิตร)	 และส่งผลกระทบ 

และความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่จำานวนมาก	

ดังนั้นหากพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบจากน้ำาทะเลหนุนสูง	

จนทำาให้เกิดภาวะน้ำาเค็มรุก	 ย่อมส่งผลโดยตรงกับความมั่นคง

ทางอาหารของประเทศในที่สุด

 ระบบนิเวศถูกทำาลาย	 :	 จากวิกฤติระดับน้ำาทะเลที่เพิ่ม 

สูงขึ้น	ทำาให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรง	และกระทบ

ต่อพื้นท่ีป่าชายเลน	 ซึ่งถือเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูง	 และกระทบต่อห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศท้ังทางบก

และทางทะเล	 ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำาวัยอ่อนที่สำาคัญ

นอกจากน้ียังกระทบต่อวิถีชุมชนประมงพ้ืนบ้าน	และการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศที่จัดโดยชุมชน

 ผลกระทบต่อเมือง

 ปัญหาน้ำาท่วม	:	มีผลกระทบต่อถิ่นฐานและกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของมนุษย์	 ถือเป็นสาธารณภัยท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อประเทศมากที่สุด	 โดยปัญหาน้ำาท่วมก่อให้เกิดผลกระทบ

อนัตราย	ความเสยีหายตอ่ชวีติและทรพัยส์นิ	และความเสยีหาย

ของแหล่งเกษตรกรรม	เป็นต้น

 น้ำาอปุโภคบรโิภค	:	จากสถานการณน์้ำาทะเลหนนุสงูรนุแรง

สูงสุดในรอบ	 50	 ปี	 ทำาให้มีน้ำาเค็มผ่านเข้าระบบน้ำาดิบในการ

ผลิตน้ำาประปา	 และส่งผลให้ค่าความเค็มที่สูงเกินมาตรฐาน	 

จนส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน	 เมื่อวันท่ี	 3	

มกราคม	 2563	 การประปานครหลวง	 (กปน.)8	 ได้รายงานว่า	 

ในปี	2563	สถานการณ์น้ำาทะเลหนุนสูงสุดในรอบ	50	ปี	ขณะที่

น้ำาในเขื่อนมีน้อย	 ไม่เพียงพอที่จะปล่อยมาผลักดันน้ำาเค็ม 

ในแม่น้ำาเจ้าพระยา	 จึงส่งผลให้น้ำาประปามีค่าความเค็มสูงกว่า 

คำาแนะนำาขององค์การอนามัยโลก	(WHO)	

 ประชาชนไรท้ีอ่ยูอ่าศยั	:	จากภาวะน้ำาทะเลหนนุสงู	ทำาให้

ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัย	 เช่น	ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน	จังหวัด

สมุทรปราการ	 ท่ีปัจจุบันเกิดวิกฤติน้ำาทะเลกัดเซาะชายฝั่ง	 

ซึ่งเป็นผลจากน้ำาทะเลกัดเซาะทำาให้ชุมชนได้รับผลกระทบ 

หลายด้าน	โดยเฉพาะที่ดินทำากิน	ในช่วง	50	ปีที่ผ่านมา	มีการ

ยา้ยบา้นถอยรน่หนนี้ำาทะเลลงมา	6-7	ครัง้	ระยะทาง	1	กิโลเมตร	

และจากเดิมที่ชุมชนเคยมี	400	ครัวเรือน9	ปัจจุบันลดลงเหลือ	

70	ครัวเรือน		และยังพบปัญหานี้ในหลายพื้นที่เช่นเดียวกัน

 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

 ขาดความเช่ือม่ันจากภาคธุรกิจ	:	จากกรณีปัญหาน้ำาท่วมใหญ่

ปี	 255410	 ถือเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงท่ีสุดในรอบ	 50	 ปีของ

ประเทศไทย	 โดยสร้างความเสียหายและความเดือดร้อน 

ต่อผู้ประสบภัยเป็นจำานวนมาก	และยังส่งผลกระทบทำาให้นักลงทุน

ท้ังในประเทศและต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นในการบริหาร

จัดการน้ำาของไทย	 โดยเฉพาะหากปล่อยให้จังหวัดกรุงเทพฯ	 

และปริมณฑล	 ประสบกับปัญหาน้ำาท่วม	 จะส่งผลกระทบ 

อย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ	 จากสถิติผลิตภัณฑ์ภาค 

และจังหวัด	 ซึ่งสำารวจโดยสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติปี	 256011	 พบว่า	 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อมูลค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 โดยเฉพาะพ้ืนท่ีดังกล่าวคิดเป็น

สัดส่วนมากถึงร้อยละ	 46.4	 ดังนั้นหากไม่มีการจัดการกับ 

ผลกระทบจากน้ำาทะเลหนุนสูง	 โดยเฉพาะปัญหาน้ำาท่วม	 

ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกับความเชื่อมั่นจากภาคธุรกิจ 

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

	 การสูญเสียงบประมาณของรัฐ	 :	 รัฐบาลจำาเป็นต้องใช้ 

งบประมาณจำานวนมากในมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัย 

กลุ่มต่าง	 ๆ	 รวมถึงรัฐต้องมีรายจ่ายสูงขึ้นจากการบูรณะ

ซ่อมแซม	 และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำาทะเล

หนุนสูง	
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3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 3.1 การเรียนรู้ 
	 ประเทศไทยควรเรียนรู้	 เพื่อรับมือกับภาวะของน้ำาทะเล
หนุนสูง	 ซึ่ งเป็นความปกติรูปแบบใหม่	 (New	 Normal)	 
โดยประเทศไทยควรมีการจัดทำาฐานข้อมูล	 เพื่อการตัดสินใจ	
(Decision	 Making)	 ในการสนับสนุนข้อมูลและสร้างให้เกิด 
การเรียนรู้ร่วมกันในทุกภาคส่วน	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคธุรกิจ	 และ 
ภาคประชาสังคม	 เพื่อให้ตระหนักและต่ืนตัวถึง	 “การรักษา 
ความเป็นเมือง ระบบนิเวศ และระบบเศรษฐกิจ”
 3.2 การรับมือและปรับตัว 
 ระดับประเทศ ประเทศไทยควรจัดตั้ง	 “Information	 
Center	for	Dicision	Making	(ICDM)”	เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลาง
ในการตัดสินใจ	 พร้อมทั้งเพื่อเป็นคลังสมองในการรับข้อมูล	
วเิคราะหข์อ้มูล	และนำาขอ้มูลนัน้มาใชใ้นการประเมินความเสีย่ง	
(Risk	 Assesment)	 และใช้ตัดสินใจในการจัดทำายุทธศาสตร์	
นโยบาย	 และแผนงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ทั้งในระดับโลก	 และระดับ
นานาชาติ	ตลอดจนระดับประเทศ	ระดับจังหวัด	และระดับท้องถ่ิน	
ที่มีภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	ร่วมกันขับเคลื่อน	
เพ่ือสนับสนุนในทุกกระบวนการในการเรียนรู้	 รับมือ	 และ 
ปรับตัวกับความปกติรูปแบบใหม่นี้	 โดยมี	 “คณะกรรมการร่วม
ระดับประเทศ	(Super	Board)”	และมกีรมโยธาธิการและผงัเมอืง	
เป็นฝ่ายเลขานุการ	 ทั้งนี้	 หน่วยงานภาครัฐ	 ประกอบด้วย	
กระทรวงพาณิชย	์กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	
กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กระทรวงกลาโหม	กระทรวงการ
คลัง	 กระทรวงคมนาคม	 กระทรวงวัฒนธรรม	 กระทรวง
วิทยาศาสตร์	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 รวมทั้งส่วนราชการและ
รฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วขอ้ง	เชน่	กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั	
กรมชลประทาน	สำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ	กรมประชาสัมพันธ์	
กรมป่ า ไ ม้ 	 กรมเจ้ าท่ า 	 การท่ า เ รื อแห่ งประ เทศไทย	 
บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 เป็นต้น	 สำาหรับ
ตวัแทนภาคเอกชน	ไดแ้ก	่สภาหอการคา้	สภาอตุสาหกรรม	และ
หอการค้าจังหวัด	เป็นต้น	และภาคประชาสังคม	มีตัวแทนจาก
ประชาชน	 สมาคม	 และองค์กร	 NGOs	 เป็นต้น	 เพื่อร่วมกัน
ประเมินความเสี่ยง	 และจัดลำาดับ	 “กลุ่มจังหวัดที่มีความเสี่ยง”	
และความเร่งด่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำาทะเลหนุนสูง	 อันจะ
นำามาสู่การกำาหนดยุทธศาสตร์	 แผนระดับประเทศ	 และขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ	 ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร 
ภาพรวมของประเทศให้เหมาะสมกับพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว	 

เพื่อบรรลุเป้าหมาย	 “การรักษาความเป็นเมือง ระบบนิเวศ 
และระบบเศรษฐกิจ”	ในภาพรวมของประเทศ
 ระดับจังหวัด “คณะกรรมการระดับจังหวัด”	ที่ประกอบ
ด้วยทุกภาคส่วน	 ควรมีการจัดลำาดับพื้นที่เสี่ยง	 และจำานวน 
ผู้ได้รับผลกระทบ	 โดยการใช้การวิเคราะห์หาพื้นที่เสียงและ 
พ้ืนท่ีเร่งด่วน	 และระบุพ้ืนท่ีท่ีต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนไว้ในแผน
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	 ตลอดจนเป็นตัวกลางในการ
ประสานการปฏิบัติระหว่างคณะกรรมการร่วมระดับประเทศ 
และท้องถิ่น
 ระดับท้องถิ่น ได้แก่	หมู่บ้าน	ชุมชน	ตำาบล	และอำาเภอ	
ควรมีการเตรียมรับมือกับพ้ืนท่ีเส่ียง	 โดยการวางมาตรการและ
การปฏิบัติเพ่ือรับมือ	และปรับตัวกับผลกระทบจากน้ำาทะเลหนุนสูง
ในพื้นท่ีของตน	 ตลอดจนขับเคล่ือนมาตรการและการปฏิบัติ 
ร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด
 3.3 การสื่อสาร
	 ประเทศไทยควรพัฒนาระบบการส่ือสารและเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 เครือข่ายสังคมออนไลน์	 (Social	 Network)	
เทคโนโลยี	 Blockchain	 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	 ภาพถ่าย
ดาวเทียม	ภาพถ่ายทางอากาศ	เป็นต้น	ในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า	
ตลอดจนการประสานงานตามแผนฉกุเฉนิอยา่งคลอ่งตวั	รวดเรว็	
เพื่อให้สามารถคาดการณ์และรับทราบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	
แมน่ยำามากขึน้	ซึง่จะชว่ยให้ชมุชนและสังคมเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร
และช่วยลดผลกระทบจากน้ำาทะเลหนุนสูงที่จะเกิดขึ้นได้	
	 รัฐบาลควรสร้างความน่าเช่ือถือ	ความถูกต้อง	ความรวดเร็ว	
ของข้อมูลข่าวสารท่ีจะส่งให้แก่ประชาชนในสภาวะวิกฤติ 
อย่างเพียงพอ	 โดยเนื้อหาของข่าวสารจะต้องส่ือให้เข้าใจง่าย	 
โดยใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย	 เช่น	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 
สื่อสังคมออนไลน์	 และการใช้	 Appication	 ต่าง	 ๆ	 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ตลอดจนการป้องกันข่าวลวง	 (Fake	 News)	 
เพือ่ลดความตืน่ตระหนก	หรอืความสบัสนของขอ้มลู	โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำาทะเลหนุนสูง
	 จะเห็นได้ว่า	 ระดับน้ำาทะเลของโลกจะยังคงสูงขึ้นต่อไป	
เท่ากับว่า	 “น้ำาทะเลหนุนสูง”	 เป็น	 “ความปกติรูปแบบใหม่”	
สำาหรับประเทศไทยจำาเป็นต้อง	 เรียนรู้	 รับมือ	 และปรับตัว	 
เพือ่รกัษาความม่ันคง	และผลประโยชนแ์ห่งชาต	ิโดยยทุธศาสตร	์
นโยบาย	แผนงานท่ีเก่ียวข้องน้ัน	ควรทำางานประสานสอดคล้องกัน
พร้อมท้ังควรมีการเรียนรู้	 รับมือ	 และปรับตัวกับภาวะน้ำาทะเล
หนุนสูง	 เพื่อให้ผู้กำาหนดนโยบายสามารถประเมินยุทธศาสตร์	
นโยบาย	และแผนงานตา่ง	ๆ 	ได้อยา่งเหมาะสมดังกรอบแนวคิด	
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ศูนยศึกษายุทธศาสตร 
สถาบนัวิชาการปองกนัประเทศ 

ที่หลากหลาย เชน โทรทัศน วิทยุ สื่อสังคมออนไลน และการใช Appication ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการปองกันขาวลวง (Fake News) เพื่อลดความต่ืนตระหนก หรือความสับสนของขอมูล โดยเฉพาะประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงไดรับผลกระทบจากนํ้าทะเลหนุนสูง 

จะเห็นไดวา ระดับนํ้าทะเลของโลกจะยังคงสูงข้ึนตอไป เทากับวา “นํ้าทะเลหนุนสูง” เปน “ความปกติ
รูปแบบใหม” สําหรับประเทศไทยจําเปนตอง เรียนรู รับมือ และปรับตัว เพื่อรักษาความมั่นคง และผลประโยชน
แหงชาติ โดยยุทธศาสตร นโยบาย แผนงานที่เกี่ยวของน้ัน ควรทํางานประสานสอดคลองกันดังกรอบแนวคิด 
ควรมีการเรียนรู รับมือ และปรับตัวกับภาวะนํ้าทะเลหนุนสูง เพื่อใหผูกําหนดนโยบายสามารถประเมินยุทธศาสตร 
นโยบาย และแผนงานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
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