
วกิฤตน้ำทวมซ้ำซาก:
ภัยธรรมชาตทิี่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

น้ำทวมเปนภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบอยที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบกับภัยธรรมชาติรูปแบบอื่นๆ แมในอดีต

บานเมืองของเรา จะเผชิญกับอุทกภัยรายแรงมาแลวหลายคร้ัง 

แตก็ลวนเปนเหตุการณน้ำทวมใหญ ท่ีเวนชวงหางคอนขาง

มาก ซ่ึงแตกตางจากปรากฏการณน้ำทวมยุคปจจุบัน โดยเฉพาะ

ในป 2549 ที่แผลงฤทธิ์บอยครั้งในเวลาไลเลี่ยกันและทวี

ความรุนแรงขึ้นจนนาจะเรียกไดวา ‘เขาขั้นวิกฤต’ ขณะที่

ปญหา ‘แลงซ้ำซาก’ ก็เปนปญหาฮิตไมเลิกเม่ือฤดูรอนมาถึง

ในทุกๆ ป

พ.ศ. 2549 ปแหงวิกฤตอุทกภัย
วิกฤตน้ำทวมในป 2549 นับเปนปท่ีรุนแรง
ท่ีสุดในรอบ 5 ปท่ีผานมา (ดูตาราง 1)
สถานการณความเดือดรอนเร ิ ่มตั ้ง
แตเดือนพฤษภาคมที ่เกิดน้ำปาไหล
หลากเขาทวมและสรางความเสียหาย
อยางหนักแกอำเภอลับแล อำเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ และอำเภอศรสัีชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย รวมท้ังหลายพ้ืนท่ีในจังหวัด
แพร ลำปาง และนาน1  

พอสองเดือนตอมา ก็เกิดมรสุมตะวันตก
เฉียงใตกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน
และอาวไทยทำใหฝนตกหนักมาก จนเกิด
น้ำทวมระลอกท่ีสองข้ึนในเดือนกรกฎาคม 
สรางความเสียหายแกพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย
รวม 22 จังหวัด ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก
และภาคใต2 

เดือนสิงหาคมเปนหวงเวลาท่ีภัยธรรมชาติ
เลนงานประเทศไทยอยางหนักหนวง 
ภาคใตตอนบนมีมรสุมตะวันตกเฉยีงใต
ทำใหเก ิดอ ุทกภัยร ุนแรงในจ ังหว ัด
ประจวบคีรีขันธ และชุมพร สวนทาง
ภาคเหนือ มีรองความกดอากาศต่ำกำลัง
แรงพาดผานภาคเหนอืทำใหฝนตกหนกั
มากในจังหวัดนาน อยางท่ีไมเคยเกิดข้ึน
มากอน ปลายเดือนสิงหาคมฝนยังคงตก
หนักมากในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ลำพูน 
ลำปาง แพร สุโขทัย และตาก3 

ชวงเดือนกันยายน ยังคงมีรองความ
กดอากาศต่ำที ่พาดผานภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 
ผนวกกับความแรงของพายุดีเปรสชั่น
ชางสารซ่ึงเดินทางมาถึงประเทศไทยเมือ่
ตนเดือนตุลาคม คือตัวการของวิกฤต
อุทกภัยคร้ังใหญท่ัวทุกภาคของประเทศ4  

พอปลายเดือนพฤศจิกายนตอธันวาคม
ถึงตนมกราคม 2550 ก็เกิดคลื่นยักษ
พร อมลมทะเลแรงผ ิดปกติโหมเข า
ทำลายบริเวณชายฝงในหลายจังหวัด
ภาคใตท้ังทางอาวไทยและทะเลอันดามัน
ตั ้งแตจ ังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี  
นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปตตานี 
ยะลา นราธิวาส สตูล และตรัง จนเกิด
ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลท่ีชัดเจนใน
หลายจังหวัด โดยเฉพาะท่ีแหลมตะลุมพุก 
จังหวัดนครศรีธรรมราช5 
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โรค คือ โรคตาแดงและโรคอุจจาระรวง ซ่ึงเจาหนาท่ีสาธารณสุข
สามารถควบคุมปองกันได จึงไมมีการแพรระบาดในวงกวาง11 

ทวมนาน..เครียด..เส่ียงฆาตัวตาย
ในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยน้ำทวมตอเน่ืองยาวนาน จนการกิน การอยู 
การนอน และการขับถาย ผิดเพี้ยนไปจากชีวิตประจำวัน
ท่ีคุนเคย นอกจากการเยียวยาความปวยไขทางกายของผูประสบภัย
แลว ยังตองเฝาระวังผลกระทบทางจิตใจหรือที ่เรียกวา 
“ภาวะเครียดจากน้ำทวม” ควบคูไปดวย ซ่ึงนายแพทยทวีศิลป 
วิษณุโยธิน โฆษกกรมสขุภาพจิต แจกแจงวาสถานการณทาง
จิตใจของผูประสบอุทกภัยแบงออกเปน 3 ระยะ12 คือ

ระยะท่ี 1 ชวงกอนน้ำทวม เปนความวิตกกังวลลวงหนาวาน้ำจะ
ทวมสูงแคไหน ทรัพยสินจะเสียหายมากนอยเพียงใด เกิดเปน
ความเครียดและวิตกกังวลในระดับเล็กนอย ซึ่งอาจมีอาการ
นอนไมหลับรวมดวย
ระยะท่ี 2 ชวงน้ำทวม เปนระยะท่ีความวิตกกังวลเพ่ิมสูงข้ึนบาง
คนรองไหฟูมฟาย บางคนเหมอลอย มีอาการของโรคซมึเศรา
หรือบางรายที่รูสึกหงุดหงิดกับภาวะยากลำบากที่ตองอาศัย
อยูทามกลางระดับน้ำทวมขังเปนเวลานานจนกลายเปนคนฉุน
เฉียวงาย ท้ังน้ีระดับความรุนแรงจะข้ึนอยูกับสถานการณท่ีตอง
เผชิญ ซ่ึงแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ี
ระยะท่ี 3 ชวงหลังน้ำทวม แสดงออกทางอาการมากข้ึน เพราะ
เริ่มมองเห็นความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน จนอาจนำไป
สูการคิดส้ัน

ท้ังน้ีผลกระทบทางจิตใจมักไมรุนแรงมากในชวงเดือนแรก เพราะ
ผูประสบภัยยังใหความสนใจกับเหตุการณน้ำทวมท่ีกำลังเผชิญ
อยูตรงหนา ถาผานชวงเดือนท่ี 2-3 แลวสถานการณยังไมคล่ีคลาย 
ผูประสบภัยจะวิตกกังวลมากข้ึนและเกิดความเครยีดสูงจึงเปน
ชวงท่ีตองเฝาระวังอยางใกลชิด เพ่ือปองกันการฆาตัวตาย

นายแพทยปราชญ บุณยวงศวิโรจน ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
กลาวถึงการฟนฟูสภาพจิตใจของประชาชนหลังน้ำลดวา
กระทรวงสาธารณสุขไดจัดเตรียมแผนเฝาระวัง 4 เรื ่อง
สำคัญ คือ การฆาตัวตาย โรคพีทีเอสดี (PTSD : Post 
Traumatic Stress Disorder) หรือภาวะเครียดรุนแรงหลัง
ภัยพิบัติ โรคซึมเศรา และการด่ืมสุรา โดยจะเฝาระวังเปนเวลา 3 
เดือน ซ่ึงเปนชวงท่ีคนปกติประมาณรอยละ 95 จะสามารถปรับ
ตัวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนได13

 
ในสวนของกรมสุขภาพจิตซึ่งมีหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับการให
ความชวยเหลอืและฟนฟูสภาพจติใจของผูประสบอทุกภัย ได
ระดมทมีสุขภาพจิตจากศนูยสุขภาพจิตเขตตางๆ อาสาสมัคร
สาธารณสุขท่ีผานการอบรมการคลายเครียด โรงพยาบาลจิตเวช 
โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ออกหนวยแพทย
เคล่ือนท่ีรวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตางๆ เพ่ือใหการ
ดูแลสุขภาพจิตแกผูประสบอุทกภัยเปนไปอยางท่ัวถึง14  โดยจะคัด
กรองผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิตเพ่ือใหการบำบัดตามอาการ และจะ
เขาไปดูแลอยางใกลชิดในรายท่ีพบวามีอาการรุนแรง พรอมกัน
น้ัน ยังไดแจกคูมือคลายเครียดฉบับประชาชนจำนวน 10,000 
เลม จัดอบรมเจาหนาท่ีสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข

รวมพื้นที่ประสบภัยน้ำทวมครอบคลุม 47 จังหวัด 439 
อำเภอ ทั่วทุกภาคของประเทศ ประชาชนไดรับความ
เดือดรอนถึง 1.42 ลานครัวเรือน หรือคิดเปนจำนวนประชากร 
6.17 ลานคน6  มีผูเสียชีวิต 337 ราย มูลคาความเสียหายเบ้ืองตน
สูงถึง 7,707 ลานบาท7 

เจ็บปวยดวยโรคท่ีมากับน้ำทวม
น้ำปริมาณมหาศาลทีไ่หลเขาทวมหลายจงัหวัด ไมเพียงสราง
ความเสียหายแกบานเรือน ทรัพยสิน ถนนหนทาง โรงเรียน 
ศาสนสถาน พ้ืนท่ีเพาะปลูก และพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ำ ฯลฯ 
แตมันยังนำมาซึง่ความเจบ็ปวยทางกาย ย่ิงทวมขังอยูนานวัน 
ก็ยิ่งทวีความสกปรกมากขึ้น โอกาสที่ผู ประสบภัยจะเจ็บ
ปวยจากเช้ือโรคท่ีอยูในน้ำจึงเพ่ิมข้ึนจากสภาวะน้ำทวมชวงแรกๆ 
หลายเทาตัว อาการเจ็บปวยทางกายอันดับตนๆ ท่ีมักเกิดข้ึนกับ
ผูประสบภัยน้ำทวม8/9  ประกอบดวย
1) โรคน้ำกัดเทาหรือฮองกงฟุต เปนโรคผิวหนังจากเช้ือรา ซ่ึงมี
สาเหตุจากการแชอยูในน้ำเปนเวลานานจนผิวหนังลอกเปนขุย
และพุพอง จุดท่ีพบบอยคือบริเวณซอกน้ิว แตอาจลุกลามไปยัง
ฝาเทาและเล็บเทาไดเชนกัน หลังเดินลุยน้ำทุกคร้ังจึงตองลาง
เทาใหสะอาดดวยสบูและเช็ดใหแหง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใส
ถุงเทา รองเทา ท่ีเปยกช้ืน
2) โรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ อาทิ ไขหวัด ปอดอักเสบ 
ปอดบวม เกิดจากการหายใจเอาเช้ือไวรัสในอากาศเขาสูรางกาย 
ความอับช้ืนและสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นทำใหภูมิตานทานใน
รางกายต่ำลง จึงมีโอกาสติดเช้ือไดงาย
3) โรคตาแดง สวนใหญเปนการติดเช้ือไวรัสจนเย่ือบุตาอักเสบ
เกิดจากการใชน้ำไมสะอาดลางหนา การใชมือสกปรกขยี้ตา 
การใชผาสกปรกเช็ดตา หรือติดตอจากการสัมผัสน้ำตาของ
ผูปวย แมจะไมเปนอันตรายรนุแรง แตอาจทำใหตามัวเพราะ
เชื้อลุกลามเขากระจกตา ปองกันไดโดยลางมือใหสะอาดอยู
เสมอ ไมใชส่ิงของรวมกับผูปวย ถาฝุนเขาตาควรลางตาดวยน้ำ
สะอาดทันที และอยาปลอยใหแมลงหว่ีหรือแมลงวันตอมตา
4) โรคติดตอของระบบทางเดินอาหาร เชน ทองรวง บิด ไทฟอยด 
อาหารเปนพิษ ซ่ึงมีสาเหตมุาจากการรบัประทานอาหารทีไ่ม
สะอาด หรือด่ืมน้ำท่ีมีเช้ือโรคปะปน ปองกันไดโดยรับประทาน
อาหารท่ีปรุงสุกใหม ไมมีแมลงวันตอม ด่ืมน้ำตมสุกหรือน้ำสะอาด
บรรจุขวด และลางมือทุกคร้ังกอนรับประทานอาหาร 
5) โรคติดเช้ือทางระบบผิวหนัง มักเกิดจากเช้ือแบคทีเรียซ่ึงปะปน
อยูในส่ิงแวดลอมท้ังดิน โคลน แองน้ำ รองน้ำ ท่ีพบบอยคือโรค
เลปโตสไปโรซสิหรอืฉีห่น ูผูปวยจะมีอาการเปนไขเฉียบพลัน 
ปวดศีรษะ ปวดกลามเน้ืออยางรุนแรง ตาแดง คอแข็ง มีจุดเลือด
ออกตามผิวหนังและเยื่อบุ หากปลอยไวจะถึงขั้นตับ-ไตวาย 
และเสียชีวิตในท่ีสุด
6) อันตรายจากสัตวมีพิษตางๆ ไดแก งู ตะขาบ แมงปอง ซ่ึงมัก
หนีน้ำมาอาศัยอยูในบานเรือน

ผลสรุปดานการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพทางกายของ
กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแตวันท่ี 27 สิงหาคม ถึง 16 ธันวาคม 2549
รายงานวา มีผูประสบอุทกภัยท่ีเจ็บปวยดวยโรคจากน้ำทวม
รวม 757,413 ราย โรคท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ น้ำกัดเทา 
312,703 ราย รองลงมาเปนโรคผ่ืนคัน 96,436 ราย และไขหวัด 
87,077 ราย10 สวนโรคติดตอท่ีมาพรอมกับน้ำทวมพบเพียง 2 
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ในพื้นที่เพื่อใหคำปรึกษาดูแลประชาชนในเบื้องตน และเปด
สายดวน 1323 ใหบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตตลอด 24 
ช่ัวโมง15 

นายแพทยเสรี หงษหยก รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กลาววา จาก
การประเมินสุขภาพจิตหลังสถานการณน้ำทวมรุนแรงใน
17 จังหวัด ไดแก ตาก นาน อางทอง ปราจีนบุรี นนทบุร ี
พิจิตร พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี นครสวรรค ชัยนาท 
เชียงใหม ชัยภูมิ สิงหบุรี ลพบุรี เลย นครปฐม และสุพรรณบุรี 
ลาสุดถึงเดือนพฤศจิกายน 2549 จากกลุมท่ีไดรับผลกระทบ
ทั้งหมด 7,942 ราย พบผูที ่มีปญหาสุขภาพจิต เชน 
ความเครียดและวิตกกังวล 1,238 ราย เปนผูประสบอุทกภัยใน
จังหวัดอางทองมากที่สุด 191 ราย รองลงมาเปนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 173 ราย ผูที่มีบาดแผลทางใจ เชน 
นอนไมหลับ หวาดผวา ฝนราย 671 ราย เปนผูประสบอุทกภัย
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากท่ีสุด 135 ราย รองลงมาเปน
จังหวัดนครสวรรค 102 ราย และผูท่ีมีความคิดอยากฆาตัวตาย
รวม 72 ราย เปนผูประสบอุทกภัยในจังหวัดนานมากท่ีสุด 15 
ราย รองลงมาเปนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 ราย ท้ังหมดได
รับการข้ึนทะเบียนเพ่ือรักษาและติดตามอาการอยางใกลชิดจน
กวาจะหายเปนปกติ16 

บทเรียนจากภัยน้ำทวม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไดลงสำรวจพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยน้ำทวมในเขตท่ีลุมภาคกลาง และ
สรุปผลในเชิงบทเรียนวา17  สาเหตุของน้ำทวมสวนหน่ึงเกิดจากการ
ขยายตัวของชุมชน มีการปลูกส่ิงกอสรางท้ังของรัฐและเอกชนท่ี
กีดขวางทางน้ำไหล  เม่ือน้ำมามากก็ไหลไมสะดวกประกอบกับ
พ้ืนท่ีรับน้ำก็มีนอยลง น้ำจึงทวมเร็ว ทวมสูง และทวมยาวนานมาก
กวาในอดีต  เหตุที่ทวมนานมากก็เพราะการกักน้ำไวไมให
ไหลเขาทวมกรุงเทพฯ และไมมีการวางแผนท่ีจะระบายน้ำออกจาก
พ้ืนท่ีอยางเปนระบบ  ในสวนการเตือนภัยทางราชการยังคงใช
ภาษาวิชาการท่ียาก ชาวบานฟงแลวไมเขาใจถึงความรุนแรงของ
ของภาวะนำ้ทวม คิดวาจะเหมอืนทุกๆ ปจึงเตรยีมการไมทัน
ขณะท่ีบางแหงก็ใหตัวเลขคาดการณไมตรงกับความจริง เชน แจง
วาน้ำจะข้ึนสูง 20 ซม. แตพอน้ำมาจริงกลับสูงไปถึง 70-80 ซม.  
 
คงตองต้ังขอสังเกตกันตรง ๆ  วา น้ำทวมใหญปน้ีเปนปญหาหนัก
และตองทุกขทนของชาวชนบทมาก เพราะจนถึงปลายเดือนธันวาคม 
2549 ก็ยังมีพ้ืนท่ีหลายจังหวัดท่ียังมีน้ำทวมขังสูงอยู  แตไมสงผล
กระทบตอชาวกรุงเทพฯ มากนัก เพราะชาวเกษตรในพ้ืนท่ีราบ
ลุมภาคกลางไดเสียสละใหทางการผันน้ำเขาพื้นที่นาของตน
จำนวนถึง 1 แสนไร รองรับน้ำไดถึง 10-20 ลานลูกบาศกเมตร  
นับเปนความเสียสละของชาวบานใหกับชาวเมืองหลวงที่ควร
ตองจารึกไว  

ขอเสนอ “คลองขุด” เพ่ือแกปญหาน้ำทวม
การแกปญหาน้ำทวม โดยการขยายพ้ืนท่ีเก็บปริมาณน้ำจำนวน
มากๆ เหมือนในอดีตไมสามารถทำไดแลว เพราะทุกพ้ืนท่ีถูกน้ำ
ทวมหมด ขณะที่การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำก็มักไม
เปนผล เพราะไมดำเนินการท้ังระบบ ทำใหเกิดปญหาการยายให
น้ำไปทวมอีกพ้ืนท่ีหน่ึง  จึงมีผูเสนอรูปธรรมท่ีจะแกปญหาใหเกิด
การระบายน้ำท้ังระบบเช่ือมโยงกัน โดยการขุดคลองเพ่ือระบาย

น้ำคร้ังละมากๆ  ซ่ึงจะชวยใหสามารถวางแผนระบบกระจายนำ้
ขนาดใหญได   จากการคาดประมาณคาใชจายคลองขุด 1,000 
กิโลเมตร จะใชเงินประมาณ 70,000 ลานบาท ซ่ึงนอยกวาตัวเลข
แสนลานบาทในการกอสรางรถไฟฟาหลายสายในกรุงเทพฯ
เพ่ือแกปญหาจราจร

ถาคลองขุดสามารถระบายนำ้ไดไมนอยกวา 2-3,000 ลบ.ม./
วินาที จะทำใหปริมาณน้ำในลุมน้ำเจาพระยาลดลง 2-3,000 
ลบ.ม./วินาที สงผลใหปญหานำ้ทวมลดลงไดอยางมาก จาก
สถิติปริมาณน้ำสูงสุดในปจจุบันท่ีจังหวัดนครสวรรค ประมาณ 
6,000 ลบ.ม./วินาท ีมาถงึกรงุเทพฯ วัดไดประมาณ 4,000 
ลบ.ม./วินาที ดงัน้ัน ถาคลองขดุสายตะวนัออกและคลองขดุ
สายตะวันตก สามารถระบายน้ำไดรวมกัน 2,000 ลบ.ม/วินาที 
ถึง 3,000 ลบ.ม./วินาที ปรมิาณน้ำจะเขาสูภาวะไมลนตลิ่ง
คลองขนาดใหญนี้นอกจากชวยแกปญหาน้ำทวมทั่วประเทศ
แลว ยังจะชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานท่ัวประเทศประมาณ 150 ลาน
ไรดวย18 

ทางออกในการรับมือกับอุทกภัยในอนาคต
เม่ือหันกลับมามองการแกปญหาของภาครัฐ  อุทกภัยคร้ังใหญท่ี
เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2549 ทำใหกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตองลุกข้ึนมาวางแผนบริหารจัดการ
บรรเทาอุทกภัยระยะส้ัน ซ่ึงประกอบดวย การกำหนดพ้ืนท่ีเส่ียงภัย 
การกำหนดวธีิการและมาตรการในการบรหิารจดัการทัง้กอน 
ระหวาง และหลงัเกดิอุทกภัย โดยระบหุนวยงานรบัผดิชอบที่
ชัดเจน ไลลงมาต้ังแตระดับชาติจนถึงระดับชุมชน พรอมท้ังจัดต้ัง
ศูนยอำนวยการแกไขปญหาอุทกภัย เพ่ือทำหนาท่ีบริหารและ
ตัดสินใจส่ังการในสภาวะฉุกเฉิน ประกาศแจงเตือนสถานการณ 
และอำนวยการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ19 

สวนการจัดทำแผนแมบทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะ
ยาว ไดแก การปองกันและฟนฟูปาตนน้ำ การกำหนดเขตการใช
ประโยชนท่ีดินพ้ืนท่ีสูง การฟนฟูแหลงน้ำ ทางน้ำ และพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
การปรับปรุงกฎหมายเกี ่ยวกับลำรางสาธารณะเอาคืน
พ้ืนท่ีทางน้ำท่ีถูกบุกรุก การพัฒนาพ้ืนท่ีรับน้ำและกำหนดพ้ืนท่ี
แกมลิงใหชัดเจน การกอสรางระบบกักเก็บน้ำและผันน้ำ การ
พยากรณเตือนภัยที่แมนยำ การกำหนดระบบประกันภัย
ความเส่ียงน้ำทวม การจัดทำระบบปองกันน้ำทวมชุมชนเมือง การ
ปรับโครงสรางและกลไกบริหารจัดการลุมน้ำใหมีเอกภาพ และการ
ทบทวนนโยบายน้ำแหงชาติ ฯลฯ  การทรัพยากรน้ำ ในฐานะเลขา
นุการคณะกรรมการทรพัยากรน้ำแหงชาติ จะรวมกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของจัดทำแผนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป20 

ถึงวันน้ีนักวิทยาศาสตรท่ัวโลกตางยอมรับวา การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกรอนเปนปจจัยกระตุนให
นานาประเทศตองประสบกับอุบัติภัยทางธรรมชาติบอย
ครั้งในระดับที่รุนแรงขึ้น สังเกตไดจากเหตุการณภัยแลง
น้ำทวม พายุ คล่ืนความรอน และไฟปา ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกตลอด
ชวง 2-3 ทศวรรษท่ีผานมา สาเหตุสำคัญท่ีผลักดันใหโลกรอน
ข้ึนเร่ือย จนใกลจะเปนวิกฤตของมนุษยชาติ ก็เพราะกจิกรรม
เชิงอุตสาหกรรมของมนุษย ต้ังแตการผลิตท่ีอาศัยการเผาไหม
เช้ือเพลิงฟอสซิล ไปจนถึงการเปล่ียนแปลงวิธีการเพาะปลูก 
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ตาราง 1 สถานการณอุทกภัยและความเสียหาย 
พ.ศ. 2545-2549

ท่ีมา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 

        (29 พ.ย. 2549)

สำหรับประเทศไทย มีรายงานจากคณะกรรมการระหวางรัฐบาล
วาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmen-
tal Panel of Climate Change) วา หน่ึงในผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนกับประเทศไทยคือ เร่ือง
ทรัพยากรน้ำ ซึ่งอาจจะเปนไดทั้งการเกิดฝนตกหนักมากจน
กลายเปนวิกฤตอุทกภัย หรือฝนไมตกตามฤดูกาล กระท่ังประสบ
กับภัยแลง  ขณะท่ีก็มีรายงานคาดการณการเปล่ียนแปลงของโลก
แหงภูมิภาคเอเชียในอนาคตท่ีทำข้ึนเม่ือ 3-4 ป ท่ีผานมาวา เกือบ
ทุกภูมิภาคของประเทศไทยจะมีฝนตกมากข้ึน วันท่ีอากาศรอนจะ
เพ่ิมข้ึน และฤดูหนาวหดส้ันลง ประเด็นท่ีนาเปนหวงก็คือ ความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ อันจะนำมาซ่ึงการเกิดน้ำทวม
บอยคร้ังและรุนแรงข้ึน21 

ท้ังน้ี ภาครัฐตองมองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
และผลกระทบตางๆ ท่ีจะตามมาวา เปนสวนหน่ึงของโจทยในการ
วางแผนพัฒนาประเทศและแผนการจัดการสภาพแวดลอม 
ขณะท่ีภาคประชาชนตองเรงทำความเขาใจตอการเปล่ียนแปลง
ท่ีรออยูขางหนา22 เพ่ือเตรียมแผนรบัมือและหาทางปรบัตัวให
สามารถอยูรวมกับส่ิงท่ีกำลังจะเกิดข้ึนได หากวันน้ีสังคมไทย 
ละเลยปญหาภาวะโลกรอน การแกไขปญหาน้ีในวันขางหนาจะ
ทำไดยากเย็นมากกวาในวันน้ีมากมายนัก

(-) หมายถึง ไมปรากฏขอมูล 

ท่ีมา : 1.  สรุปสถานการณสาธารณภัยประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2549, กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย. 

    2.  มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 26 ธันวาคม 2549.

ชวงเวลา

22 พ.ค. – 30 มิ.ย.(1) 

1 – 31 ก.ค.(1) 

13 – 18 ส.ค(1) 

19 – 26 ส.ค(1) 

27 ส.ค. – 25 ธ.ค.(2)

พ้ืนท่ีประสบภัย

 

5 จังหวัด : อุตรดิตถ สุโขทัย แพร ลำปาง นาน 

22 จังหวัด : เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ตาก ลำปาง 

ลำพนู นครราชสมีา นครพนม อุดรธานี รอยเอด็ ชลบรุี 

ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 

ชุมพร สตูล กระบ่ี ตรัง สุราษฎรธานี 

4 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง อุบลราชธานี 

3 จังหวัด : นาน เชียงราย สุโขทัย

47 จังหวัด : เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลำพูน ลำปาง 

แพร พะเยา อุตรดิตถ เพชรบูรณ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก 

กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค ชัยนาท อุทัยธานี สิงหบุรี 

อางทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุร ี

ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม นครนายก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ชัยภูมิ ขอนแกน อุดรธานี 

นครราชสีมา ศรีสะเกษ บุรีรัมย สุรินทร อุบลราชธานี 

ยโสธร รอยเอ็ด ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พังงา 

กรุงเทพมหานคร 

จำนวนผูเสียชีวิต

88 ราย

5 ราย

-

2 ราย

337 ราย

มูลคาความเสียหาย

เบ้ืองตน (ไมรวม

บานเรือนและทรัพย

สินของราษฎร)

1,344,833,259 บาท

-

93,772,849 บาท

143,378,478 บาท

7,707,574,527 บาท

จำนวนผูไดรับความ

เดือดรอน

352,016 คน

48.520 คน

54,396 คน

153,574 คน

5,198,814  คน

ตาราง 2 สรุปเหตุการณน้ำทวมท่ีเกิดข้ึนในรอบป พ.ศ. 2549 
             และรายละเอียดความเสียหาย

พ.ศ.

2545
2546
2547
2548
2549

ประชาชน
(ลานคน)

5.08
1.87
1.79
0.73
6.17

ครัวเรือน
(ลานครัวเรือน)

1.37
0.48
0.46
0.22
1.42

พ้ืนท่ีเกษตร
(ลานไร)

10.43
1.59
1.98
0.89
5.97

ความเสียหาย
(ลานบาท)

13,385.31
2,050.26
410.86

4,700.10
6,946.82
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