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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 น ้ำท่วมหรืออุทกภัย เป็นภัยที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประเทศอย่ำงมำกไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนโดยเฉพำะกับภำคกำรเกษตรซึ่งได้รับควำมเสียหำย
เป็นจ้ำนวนมำก ปัจจุบันกำรเกิดอุทกภัยในประเทศไทย พบว่ำ เกิดขึ นเป็นประจ้ำทุกปีในทุกภำคของประเทศ
และมีแนวโน้มเพ่ิมมำกขึ นตำมสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
โดยไม่ค้ำนึงถึงสมดุลทำงระบบนิเวศท้ำให้เกิดควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม โดยมี
โอกำสเกิดขึ นได้ตั งแต่เดือนพฤษภำคมถึงต้นเดือนมกรำคม และบำงพื นที่อำจประสบเหตุกำรณ์ดังกล่ำว
มำกกว่ำ 1 ครั งในรอบปี 
 ลักษณะของกำรเกิดน ้ำท่วม มีควำมรุนแรงและมีรูปแบบต่ำงๆกัน ขึ นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ
และสภำพพื นที่โดยกำรเกิดน ้ำท่วมแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ น ้ำป่ำไหลหลำกหรือ
น ้ำท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ นในที่รำบต่้ำหรือท่ีรำบลุ่มบริเวณใกล้เชิงภูเขำเนื่องจำกฝนตกหนักเหนือภูเขำ
ต่อเนื่องเป็นเวลำนำนโดยปริมำณน ้ำจ้ำนวนมำกเคลื่อนตัวอย่ำงรวดเร็วจำกที่สูงลงสู่พื นที่ต่้ำก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน และส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศหำกบริเวณ
ดังกล่ำวเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส้ำคัญ ส่วนลักษณะที่สอง ได้แก่ น ้ำท่วมหรือน ้ำท่วมขัง เป็นลักษณะของ
อุทกภัยที่เกิดขึ นจำกปริมำณน ้ำสะสมจ้ำนวนมำกที่ไหลบ่ำในแนวระนำบจำกที่สูงไปยังที่ต่้ำ หรือปริมำณ
จ้ำนวนมำกที่เกิดจำกฝนตกหนักต่อเนื่องที่ไหลลงสู่ล้ำน ้ำหรือแม่น ้ำมีปริมำณมำกจนระบำยลงสู่ลุ่มน ้ำ
ด้ำนล่ำงหรือออกสู่ปำกน ้ำไม่ทัน ท้ำให้เกิดสภำวะน ้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้ำท่วมที่อยู่อำศัยและพื นที่กำรเกษตร
ได้รับควำมเสียหำย ถนน หรือสะพำนอำจช้ำรุด ทำงคมนำคมถูกตัดขำดหรือเป็นสภำพน ้ำท่วมขังใน
เขตเมืองใหญ่ที่เกิดจำกฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลำนำนมีสำเหตุมำจำกระบบกำรระบำยน ้ำไม่ดีพอ 
มีสิ่งก่อสร้ำงกีดขวำงทำงระบำยน ้ำหรือเกิดน ้ำทะเลหนุนสูงกรณีพื นที่อยู่ใกล้ชำยฝั่งทะเล โดยระดับ
ควำมรุนแรงขึ นอยู่กับระยะเวลำและระดับควำมสูงของน ้ำที่ท่วมแช่ขัง 
 ส้ำหรับภำคใต้ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบคำบสมุทรที่มีเทือกเขำเป็นสันอยู่ตอนกลำง และมี
พื นที่ลำดลงสู่ทะเลทั ง 2 ด้ำน คือ ทำงด้ำนอ่ำวไทยเป็นที่รำบกว้ำง ส่วนทำงด้ำนทะเลอันดำมันเป็น
ที่รำบแคบ ดังนั นลักษณะกำรท่วมขังของน ้ำในพื นที่ภำคใต้จะเป็นลักษณะกำรท่วมแบบฉับพลันและ
น ้ำป่ำไหลหลำก โดยมำไวไปไวไม่ท่วมขังนำนตำมลักษณะภูมิประเทศ นอกจำกนี ยังได้รับอิทธิพลของ
น ้ำทะเลหนุน บริเวณที่รำบลุ่มตำมบริเวณสองฝั่งแม่น ้ำที่อยู่ห่ำงจำกปำกอ่ำวหรือทะเลไม่ไกลนักโดย
ระดับน ้ำในแม่น ้ำบริเวณนั นมักจะได้รับอิทธิพลจำกน ้ำขึ น น ้ำลง จำกระดับน ้ำทะเลหนุนตลอดเวลำ
ดังนั นเมื่อน ้ำที่ไหลหลำกลงมำตำมแม่น ้ำมีปริมำณมำกและตรงกับช่วงเวลำที่ระดับน ้ำทะเลหนุนสูง
เกินกว่ำปกติก็จะท้ำให้เกิดสภำวะน ้ำท่วมในพื นที่กำรเกษตร และที่อยู่อำศัยโดยถ้ำท่วมขังมำกกว่ำ 1 สัปดำห์
ก็จะเกิดกำรเน่ำเสียตำมมำ ในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประกอบกับ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ท้ำให้เกิดอุทกภัยขึ นบ่อยครั งและทวีควำมรุนแรงเพ่ิมมำกขึ นทุกปี 
ดังนั นกำรน้ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ข้อมูลกำรส้ำรวจระยะไกล กำรใช้
แบบจ้ำลอง ข้อมูลทำงสถิติมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดท้ำฐำนข้อมูลและปรับปรุงแผนที่น ้ำท่วมซ ้ำซำก
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ให้มีควำมทันสมัยเป็นปัจจุบันและมีควำมถูกต้องมำกยิ่งขึ น เพื่อให้สำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
แก้ไขปัญหำน ้ำท่วมซ ้ำซำก กำรเตรียมกำรป้องกันและเตือนภัย กำรวำงแผนกำรเพำะปลูกก่อนกำรท้ำ
กำรเกษตรซึ่งจะช่วยในกำรป้องกันและบรรเทำควำมเสียหำยจำกอุทกภัยที่อำจจะเกิดขึ นต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์และข้อมูลส้ำรวจระยะไกลในกำรปรับปรุง
ขอบเขตและฐำนข้อมูลพื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกภำคใต้ให้เป็นปัจจุบัน 
 1.2.2 เพื่อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรพื นที่เกษตรกรรมในพื นที่
น ้ำท่วมซ ำ้ซำกภำคใต้ 

1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินกำร 

 ท้ำกำรศึกษำวิเครำะห์พื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกบริเวณภำคใต้ของประเทศไทย โดยพิจำรณำจำกพื นที่
รำบลุ่มต่้ำที่มีภูมิสัณฐำนประเภทที่รำบน ้ำท่วมถึง (Floodplain) ซึ่งเป็นที่รำบริมแม่น ้ำหรือล้ำธำรและ
เป็นพื นที่ที่ในฤดูฝนมักมีน ้ำท่วมขังอยู่ในพื นที่เสมอ โดยกำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์
ร่วมกับกำรวิเครำะห์ภำพถ่ำยจำกดำวเทียมและฐำนข้อมูลเชิงพื นที่ของพื นที่ที่เคยประสบอุทกภัยใน
แต่ละปีเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ ตั งแต่ปี พ.ศ. 2546 -2556 เพ่ือก้ำหนดขอบเขต
และปรับปรุงฐำนข้อมูลพื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกบริเวณภำคใต้ รวมทั  งกำรเสนอแนะมำตรกำรและ
แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร ฟ้ืนฟูพื นที่เกษตรในพื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกภำคใต้ของประเทศไทย 

1.4 ระยะเวลำด ำเนินกำรและสถำนที่ด ำเนินงำน 

 1.4.1 ระยะเวลำด้ำเนินกำร เริ่มต้นเดือนตุลำคม พ.ศ. 2557 
  สิ นสุดเดือนสิงหำคม    พ.ศ. 2558 
 1.4.2 สถำนที่ด้ำเนินงำน         กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน (กนผ.) และพื นที่ภำคใต ้

1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 

 1.5.1 ตรวจสอบเอกสำรและข้อมูลที่เกี่ยวกับน ้ำท่วมซ ้ำซำกในประเทศไทยสถิติของเหตุกำรณ์
กำรเกิดอุทกภัยที่เคยเกิดขึ นในอดีตจนถึงปัจจุบัน  
 1.5.2 รวบรวมข้อมูล เป็นกำรรวบรวมเอกสำรและข้อมูลต่ำงๆ ในรูปรำยงำนและแผนที่ที่
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำพื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำก จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดังนี  

 - ข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมซ ำ้ซำกที่ด้ำเนินกำรโดยกรมพัฒนำที่ดิน พ.ศ. 2548 
 - ข้อมูลพื นที่น ้ำท่วมตั งแต ่พ.ศ. 2548 -2557 
 - ข้อมูลสถิติทำงอุตุนิยมวิทยำเฉลี่ย 30 ปี ตั งแต่ พ.ศ. 2527 - 2557 ได้แก่ สถิติปริมำณ

น ้ำฝนรำยวัน รำยปี จ้ำนวนวันที่ฝนตก อัตรำกำรระเหยของน ้ำ ควำมสำมำรถในกำรอุ้มน ้ำของดิน 
ปริมำณน ้ำท่ำในพื นที่ลุ่มน ้ำ ควำมสำมำรถในกำรรับน ้ำของพื นที่ลุ่มน ้ำ ลักษณะทำงอุทกศำสตร์ของลุ่มน ้ำ 
สภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควำมลำดเทของพื นที่พิจำรณำร่วมกับข้อมูลแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ปฏิทินกำรเพำะปลูกพืชและรูปแบบกำรเกษตรและและปริมำณน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ 

 - ข้อมูลสภำพกำรใช้ที่ดินระดับจังหวัด พ.ศ. 2551 – 2552 มำตรำส่วน 1: 25,000 
กรมพัฒนำที่ดิน 
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  - ข้อมูลกลุ่มชุดดิน พ.ศ. 2547 มำตรำส่วน 1:50,000 กรมพัฒนำที่ดิน 
  - ข้อมูลขอบเขตกำรปกครองระดับต้ำบล  พ.ศ.  2556 มำตรำส่วน 1:50,000 
กรมกำรปกครอง 
  - แผนที่สภำพภูมิประเทศ พ.ศ. 2540 มำตรำส่วน 1:50,000 กรมแผนที่ทหำร 
  - แผนที่ภำพถ่ำยดำวเทียมสีผสม ต่ำงระบบจำกดำวเทียม LANDSAT 5 – TM, ภำพถ่ำย
จำกดำวเทียม RADARSAT -2, ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม COSMO_SkyMed-2 และภำพถ่ำยจำก
ดำวเทียม COSMO_SkyMed-4 บันทึกรวมทั งประเทศตั งแต่ พ.ศ. 2548-2557 จำกส้ำนักพัฒนำ
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 1.5.3 น้ำเข้ำข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ArcView, ArcGIS ให้อยู่ในรูป Digital data 
 1.5.4 ก้ำหนดขอบเขตและระดับกำรเกิดน ้ำท่วมซ ้ำซำกของภำคใต้ โดยกำรน้ำเอำปัจจัยที่มีผล
ต่อกำรเกิดอุทกภัย ซึ่งได้ศึกษำจำกปัจจัยทำงกำยภำพที่คำดว่ำน่ำจะมีผลต่อกำรเกิดอุทกภัย ซึ่งได้
ก้ำหนดปัจจัยหลักที่ใช้ในกำรศึกษำทั งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ ข้อมูลสถิติทำงอุตุนิยมวิทยำ ข้อมูลพื นที่
เสี่ยงภัยน ้ำท่วมซ ้ำซำกที่ด้ำเนินกำรโดยกรมพัฒนำที่ดิน (ฐำนข้อมูล พ.ศ. 2548) ข้อมูลจำกภำพถ่ำย
ดำวเทียมของพื นที่น ้ำท่วมในอดีต 10 ปีย้อนหลัง (ตั งแต่ พ.ศ. 2548 - 2557) ระยะห่ำงจำกล้ำน ้ำ 
ควำมลำดชันของสภำพพื นที่ลุ่มน ้ำ แผนที่สภำพกำรใช้ที่ดินระดับจังหวัด แผนที่กลุ่มชุดดิน และแผนที่
ขอบเขตกำรปกครอง  
 กำรให้น ้ำหนักควำมส้ำคัญของปัจจัยที่ใช้ในกำรประเมิน เนื่องจำกปัจจัยที่ใช้ในกำรวิเครำะห์นั น
มีควำมส้ำคัญต่อกำรเกิดน ้ำท่วมซ ้ำซำกไม่เท่ำกัน ดังนั นจึงจ้ำเป็นที่เรำจะต้องหำน ้ำหนักควำมส้ำคัญของ
ปัจจัยก่อน โดยมีกำรก้ำหนดน ้ำหนัก และล้ำดับชั นควำมส้ำคัญของตัวแปรหลักที่มีผลต่อกำรเกิด
น ้ำท่วมซ ้ำซำก ซึ่งกำรให้ค่ำคะแนนควำมเหมำะสมของปัจจัย (Weighting) และกำรให้ค่ำน ้ำหนัก
คะแนนระดับของปัจจัย (Rating) ที่ใช้ศึกษำจะก้ำหนดโดยปัจจัยใดที่มีอิทธิพลหรือมีควำมสัมพันธ์ต่อ
กำรเกิดอุทกภัยมำกกว่ำก็จะก้ำหนดให้มีค่ำถ่วงน ้ำหนักที่สูงกว่ำปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือมีค่ำควำมสัมพันธ์
น้อยกว่ำ ซึ่งก้ำหนดให้ค่ำน ้ำหนักคะแนนอยู่ในช่วง 1 - 8 โดยกำรให้ค่ำน ้ำหนักคะแนนควำมเหมำะสม
ของปัจจัย (Weighting) คะแนน 1 หมำยถึง ปัจจัยที่มีควำมเหมำะสมในกำรศึกษำน้อยที่สุด คะแนน 8 
หมำยถึง ปัจจัยที่มีควำมเหมำะสมในกำรศึกษำมำกที่สุด  ส่วนกำรให้ค่ำน ้ำหนักคะแนนระดับของปัจจัย 
(Rating) คะแนน 1 หมำยถึง กลุ่มหรือระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเกิดอุทกภัยน้อยที่สุด และ
คะแนน 5 หมำยถึง กลุ่มหรือระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเกิดอุทกภัยมำกที่สุด ซึ่งค่ำถ่วงน ้ำหนักจะ
ได้จำกกำรเฉลี่ยค่ำคะแนนจำกผู้เชี่ยวชำญในหน่วยงำน จำกนั นจึงท้ำกำรหำค่ำน ้ำหนักคะแนนจำก
แบบสอบถำมควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญทั งหมดเพ่ือน้ำไปใช้ในกำรซ้อนทับข้อมูล กำรซ้อนทับแผนที่
และค้ำนวณหำค่ำคะแนนของข้อมูลในแต่ละชั นปัจจัย จะท้ำกำรรวมค่ำคะแนนของข้อมูลที่ได้รับ
กำรถ่วงน ้ำหนักแล้วของแต่ละปัจจัย ซึ่งจะท้ำให้พื นที่มีค่ำคะแนนรวมต่ำงๆ กัน หลังจำกที่ท้ำกำร
ซ้อนทับแผนที่ด้วยปัจจัยทั งหมดแล้ว จึงคิดค่ำคะแนนรวมในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและจัดระดับควำม
เสี่ยงต่อกำรเกิดพื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำก (ตำรำงท่ี 1) เป็นดังสมกำรต่อไปนี    
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 W = W1D1 + W2D2 + … + WnDn 
  เมื่อ W = ค่ำถ่วงน ้ำหนักรวม 
  W1 , W2 , … Wn = ค่ำถ่วงน ้ำหนักของแต่ละตัวแปร 
  D1 , D2 , … Dn = ค่ำคะแนนจำกตัวแปรที่ 1 , 2 , ... , n 

 1.5.5 วิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื นที่โดยกำรจัดท้ำชั นแผนที่ของตัวแปรต่ำงๆ ในแผนที่มำตรำส่วน 
1:50,000 จำกนั นท้ำกำรซ้อนทับข้อมูล (Overlay) พร้อมด้วยเงื่อนไขตำมที่ก้ำหนดไว้ ด้วยระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ และศึกษำหำควำมสัมพันธ์ของปัจจัยแต่ละปัจจัยดังกล่ำว เพ่ือน้ำมำใช้ในกำร
ก้ำหนดขอบเขตพื นที่ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดน ้ำท่วมซ ้ำซำกด้วยระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ซ่ึงกำรแบ่งระดับ
ควำมเหมำะสมของพื นที่ คะแนนรวมของปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดอุทกภัย จะถูกน้ำมำแบ่งระดับ
ควำมเหมำะสมของพื นที่ โดยใช้หลักสถิติหำค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) มำ
ก้ำหนดค่ำพิสัย (Range) ของคะแนนในแต่ละช่วงโอกำส ดังสมกำร 
  อัตรภำคชั น = ค่ำคะแนนสูงสุด – ค่ำคะแนนต่้ำสุด 

    จ้ำนวนช่วง/ระดับควำมเหมำะสม 

 ซึ่งจำกผลลัพธ์และค่ำคะแนนรวมของแต่ละปัจจัยที่ได้ น้ำมำตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล
และจ้ำนวนซ ้ำของปีที่มีกำรท่วมขังเพื่อจัดระดับ ควำมถี่ของกำรท่วมในรอบ 10 ปี และก้ำหนดพื นที่
น ้ำท่วมซ ้ำซำก โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี  
 ระดับท่ี 1 พื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกเป็นครั งครำว มีน ้ำท่วมขังไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี  
 ระดับท่ี 2 พื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกบ่อยครั ง มีน ้ำท่วมขัง 4-7 ครั งในรอบ 10 ปี 
 ระดับท่ี 3 พื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกเป็นประจ้ำ มีน ้ำท่วมขังมำกกว่ำ 8 ครั งในรอบ 10 ปี 
 น้ำควำมสัมพันธ์ของข้อมูลที่วิเครำะห์ได้ไปซ้อนทับ (Overlay) กับฐำนข้อมูลขอบเขตกำรปกครอง 
แล้วน้ำไปจัดท้ำแผนที่พื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกของภำคใต้ (ภำพที่ 1) 
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ตำรำงที่ 1 ปัจจัยและกำรถ่วงน ้ำหนักของประเภทข้อมูลที่ใช้เพ่ือก้ำหนดพื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกของภำคใต้ 

 
ที่มำ : ดัดแปลงจำก สุชำติ และเกษร (2548) และ สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2543) 

ค่าน ้าหนัก
ตัวแปร

1. ปริมาณน ้าฝนรายเดือน (เฉล่ีย 30 ป)ี > 2300      มม. 8 5

1801-2300  มม. 4

1301-1800  มม. 3

801-1300   มม. 2

< 800        มม. 1

2.พื นทีน่ ้าท่วมในอดีตย้อนหลัง 10 ปี น ้าท่วม 8-10 ครั ง/10 ปี 7 3

     (ตั งแต่ปี 2548-2556) น ้าท่วม 4-7 ครั ง/10 ปี 2

น ้าท่วม < 3 ครั ง/10 ปี 1

3.ระยะห่างจากทางน ้า/ล้าน ้า 0.5 km. 6 3

1 km. 2

> 1 km. 1

4. ความลาดชันของสภาพพื นทีลุ่่มน ้า < 1% 5 5

(Slope) 1-5% 4

5-12 % 3

12-20 % 2

20-35% 1

5. สภาพการใช้ประโยชน์ทีดิ่น ข้าว 4 5

พชืไร่ 4

พชืสวน 3

ไมย้ืนต้น 2

อืน่ๆ 1

6. การระบายน ้า การระบายน ้าเลวถึงเลวมาก 3 5

การระบายน ้าค่อนข้างเลวถึงเลว 4

การระบายน ้าค่อนข้างดีถึงดี 3

การระบายน ้าดีถึงดีปานกลาง 2

การระบายน ้าดีถึงค่อนข้างดีเกนิไป 1

7. พื นทีช่ลประทาน ในเขตชลประทาน 2 2

นอกเขตชลประทาน 1

 8.พื นทีร่าบน ้าท่วมถึง  กลุ่มชุดดินที ่4, 21, 38, 59 1 1

คะแนน
ปัจจยัทีใ่ช้ในการศึกษา ประเภทข้อมูล

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



6 
 

 
 

ภำพที่ 1 หลักกำรและขั นตอนกำรวิเครำะห์พื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำก 

 1.5.6 ส้ำรวจข้อมูลภำคสนำมโดยกำรสุ่มตรวจสอบในสภำพพื นที่จริงเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของข้อมูลจำกแบบสอบถำมเกษตรกรในพื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกเพ่ือเป็นตัวแทนจ้ำนวน 56 จุด ซึ่งตัวแทน
ดังกล่ำวที่เลือกจะสำมำรถใช้เป็นตัวแทนส้ำหรับพื นที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันได้ โดยพิจำรณำจุดให้
กระจำยครอบคลุมทั ง 3 ระดับของกำรเกิดพื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกทั งในสภำพพื นที่ลุ่มและพื นที่ดอน
จำกนั นน้ำข้อมูลภำคสนำมที่ได้มำปรับแก้ไขข้อมูลพื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำก เพื่อให้ข้อมูลมีควำมถูกต้อง
มำกยิ่งขึ น 
 1.5.7 จัดท้ำรำยงำนผลกำรศึกษำและแผนที่แสดงขอบเขตพื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกจ้ำแนกตำมควำมถี่ 
ระดับของกำรเกิดพื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกของภำคใต้พร้อมทั งเสนอแนะมำตรกำร แนวทำงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกและแนวทำงกำรฟื้นฟูในพื นที่น ้ำท่วม 
 
 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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บทท่ี  2 
ข้อมูลทั่วไป 

2.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ภาคใต้ของประเทศไทย มีพ้ืนที่รวมทั้งหมดประมาณ  44,196,992 ไร่ ตั้งอยู่บนคาบสมุทร
มลายู ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก ทุกจังหวัดของภาคมี
พ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลาและจังหวัดพัทลุงประกอบด้วย 14 จังหวัดได้แก่ ชุมพร 
ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส (ภาพท่ี 2) 
 ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย 
 ทิศตะวันตก  ติดกับ ทะเลอันดามัน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 ทิศใต ้ ติดกับ ประเทศมาเลเซีย 

 
ภาพที่ 2 ขอบเขตภาคใต ้ 
ที่มา : ดัดแปลงจากวรวรรณ (2556) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
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2.2 สภาพภูมิอากาศ 

  เนื่องจากภาคใต้ของประเทศไทยมีลักษณะเป็นคาบสมุทรยื่นออกไปในทะเล ท าให้มีภูมิอากาศ
และฤดูกาลแตกต่างจากที่อ่ืนๆ มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก มีฝนตกเกือบทั้งปี  ประกอบด้วย
ฤดูกาล 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนซึ่งเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม โดยอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่พัดปกคลุมประเทศไทย เป็นช่วงเวลาที่ภูมิภาคนี้ของโลกก าลังเอียงออกจากดวงอาทิตย์ และเริ่มเปลี่ยน
การรับแสงในแนวตั้งฉากโดยตรงเป็นแนวเอียง จนกระทั่งถึงกลางเดือนธันวาคม เป็นช่วงที่อิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมประเทศไทย เป็นช่วงเวลาที่บริเวณภูมิภาคนี้ของโลกก าลัง
เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ และรับแสงในแนวตั้งฉากโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง ฝนในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง
เดือนกันยายน มักเรียกว่าฝนตะวันตกโดยพ้ืนที่ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกมีฝนตกเต็มที่ในฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมมักเรียกว่าฝนตะวันออก (ภาพท่ี 3) 
โดยพื้นที่ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกมีฝนตกเต็มที่ในช่วงนี้ และฝนตะวันออกนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว
ของภาคกลางประเทศไทย นอกจากนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนตัวลง 
จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทย 
ลมนี้เป็นลมร้อนและชื้นท าให้อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นจนกลายเป็นฤดูร้อนในเดือนเมษายนหรืออาจเลยไป
จนถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูร้อนของภาคใต้เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม ภูมิอากาศในภูมิภาคนี้
ร้อนชุ่มชื้น เนื่องจากมีความชื้นสูงมากเพราะมีอาณาเขตติดต่อกับฝั่งทะเล ทั้งด้านทิศตะวันออก
และทิศตะวันตกและภูมิภาคนี้อยู่บริเวณเขตร้อนชื้นใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงมีฝนตกเกือบตลอดปี  
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ต าแหน่งร่องความกดอากาศต่ า ทิศทางลมมรสุมและทางเดินพายุหมุนเขตร้อน 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 2.2.1 ปริมาณน้ าฝน ของภาคใต้ย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 – 2557 พบว่ามีปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ย 10 ปี ประมาณ 2,298.6 มิลลิเมตรต่อปี โดยใน พ.ศ. 2555 มีปริมาณน้ าฝนสูงสุดประมาณ 
2,784.7 มิลลิเมตร ส่วนใน พ.ศ. 2548 มีปริมาณน้ าฝนต่ าสุดประมาณ 1,789.0 มิลลิเมตร โดยปริมาณฝน
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ส่วนจ านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 10 ปี ประมาณ 193 วันต่อปี โดยจ านวนวันที่ฝนตก
สูงสุดจ านวน 236 วัน ใน พ.ศ. 2549 และจ านวนวันที่ฝนตกน้อยสุดมีจ านวน 161 วัน ใน พ.ศ. 2552 
(ตารางท่ี 2)  

ตารางที่ 2 ปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันที่ฝนตกของภาคใต้ย้อนหลัง 10 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2557) 

พ.ศ. 
ภาคใต ้

ปริมาณน้้าฝน (มิลลิเมตร) จ้านวนวันฝนตก (วัน) 
2548 1,789.0  196  
2549 2,407.0  236  
2550 1,807.3  205  
2551 2,066.7  206  
2552 2,157.6  161  
2553 2,307.6  171  
2554 2,603.7  230  
2555 2,784.7  189  
2556 2,628.5  166  
2557 2,434.7  165  
เฉลี่ย 2,298.6 193 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) 

ส่วนปริมาณน้ าฝนรายจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2557 
มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 3 ปี ประมาณ 2,615.9 มิลลิเมตรต่อปี และจ านวนวันที่ฝนตกโดยเฉลี่ยประมาณ 
173 วันต่อปี โดยพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกติดต่อกับทะเลอันดามันจะมีฝนตกมากกว่าฝั่งอ่าวไทย 
ปริมาณฝนตกชุกในภาคใต้ส่งผลให้อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูงจังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ 
จังหวัดระนอง ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 4,813.8 มิลลิเมตรต่อปี จังหวัดที่มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,541.2 มิลลิเมตรต่อปี (ตารางท่ี 3) 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 3 ปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันฝนตกรายจังหวัดภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 

จังหวัด 
ปริมาณน้้าฝน(พ.ศ.) จ้านวนวันฝนตก(พ.ศ.) 

2555 2556 2557 เฉลี่ย 2555 2556 2557 เฉลี่ย 

เฉลี่ยทั้งประเทศ 1,730.7 1,762.1 1,572.6 1,688.4 148 131 122 134 

เฉลี่ยภาคใต้ 2,784.7 2,628.5 2,434.7 2,615.9 189 166 165 173 

ชุมพร 2,084.1 1,930.5 1,678.0 1,897.5 177 163 140 160 

ระนอง 5,570.6 4,091.7 4,779.2 4,813.8 224 169 198 197 

สุราษฎร์ธาน ี 1,559.0 1,435.3 1,629.4 1,541.2 156 139 148 148 

พังงา 4,564.3 4,692.6 3,545.7 4,267.5 232 182 196 203 

ภูเก็ต 2,788.3 2,598.6 2,827.6 2,738.1 204 175 184 188 

กระบี ่ 2,764.1 2,523.5 2,318.5 2,535.3 199 166 183 183 

ตรัง 2,579.1 2,242.2 2,076.9 2,299.4 198 156 182 179 

นครศรีธรรมราช 2,771.5 2,840.6 2,318.4 2,643.5 165 168 164 166 

พัทลุง 2,111.5 2,418.4 2,157.5 2,229.1 174 168 156 166 

สงขลา 2,686.9 2,793.6 1,943.6 2,474.7 202 196 146 181 

สตูล 2,595.7 1,954.8 2,341.2 2,297.2 200 162 172 178 

ปัตตาน ี 1,735.9 1,625.8 2,013.9 1,791.8 150 148 134 144 

ยะลา 2,147.4 2,655.9 2,079.2 2,294.1 183 185 152 173 

นราธิวาส 3,026.9 2,995.6 2,377.8 2,800.1 176 152 150 159 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) 

 2.2.2 อุณหภูมิ ของจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2555–2557 อุณหภูมิเฉลี่ย
อยู่ที่ 27.5 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.7 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ าสุด
เฉลี ่ย  20.0 องศาเซลเซียส โดยจังหวัดกระบี่มีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย คือ 20.2 องศาเซลเซียส ส่วน
จังหวัดยะลามีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.7 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 4) 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 4 อุณหภูมิรายจังหวัดต่างๆในภาคใต้ พ.ศ. 2555–2557 

จังหวัด 

อุณหภูมิต่้าสุด ( ๐C ) อุณหภูมิสูงสุด ( ๐C ) อุณหภูมิเฉลี่ย ( ๐C ) 

พ.ศ. 
เฉลี่ย 

พ.ศ. 
เฉลี่ย 

พ.ศ. 
เฉลี่ย 

2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 

ภาคใต้ (เฉลี่ย) 19.4 20.7 20.0 20.0 35.7 35.6 35.9 35.7 27.5 27.5 27.5 27.5 

ชุมพร 22.7 22.3 21.8 22.3 34.5 34.3 34.3 34.4 27.5 27.4 27.2 27.4 

ระนอง 21.3 21.7 21.9 21.6 33.7 34.0 34.1 33.9 27.2 27.3 27.4 27.3 

สุราษฎร์ธานี 21.9 21.9 21.0 21.6 35.5 35.6 35.7 35.6 27.3 27.2 27.1 27.2 

พังงา 22.3 22.7 22.1 22.4 33.5 33.7 34.2 33.8 27.2 27.3 27.4 27.3 

ภูเก็ต 24.0 23.9 23.5 23.8 35.2 34.8 34.9 35.0 28.8 28.7 28.7 28.7 

กระบี่ 19.4 21.1 20.0 20.2 34.2 34.4 34.6 34.4 26.9 27.0 26.9 26.9 

ตรัง 22.1 22.3 21.6 22.0 35.5 35.2 35.7 35.5 27.2 27.6 27.4 27.4 

นครศรีธรรมราช 21.4 21.4 20.5 21.1 35.3 35.0 35.3 35.2 27.6 27.3 27.4 27.4 

พัทลุง 22.7 23.1 22.6 22.8 34.9 34.6 34.8 34.8 27.7 27.8 27.7 27.7 

สงขลา 23.5 23.8 23.2 23.5 34.5 34.5 34.1 34.4 28.1 28.1 28.2 28.1 

สตูล 22.8 22.6 21.9 22.4 34.7 34.8 35.3 34.9 27.7 27.8 27.8 27.8 

ปัตตานี 22.6 22.7 21.9 22.4 35.1 34.6 35.1 34.9 27.6 27.5 27.5 27.5 

ยะลา 22.1 22.2 21.3 21.9 35.7 35.4 35.9 35.7 27.3 27.1 27.1 27.2 

นราธิวาส 22.2 20.7 21.4 21.4 34.1 34.8 34.4 34.4 27.4 27.4 27.4 27.4 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) 

2.3  ลักษณะภูมิประเทศ 

 ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเกิดจากการยุบตัวและการจมตัวของพ้ืนดิน เป็นคาบสมุทรที่มี
เทือกเขาเป็นสันอยู่ตอนกลาง และมีพ้ืนที่ลาดลงสู่ทะเลทั้ง 2 ด้าน โดยชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเป็น
ด้านที่ยกตัวสูงขึ้นเป็นอ่าวไทย บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ประกอบด้วย  จังหวัดชุมพร 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีลักษณะฝั่งทะเลราบเรียบ
มีพ้ืนที่กว้างประมาณ 5-35 กิโลเมตร มีเขตน้ าตื้นกว้างขวาง มีที่ราบแคบตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึง
จังหวัดนราธิวาส มีหาดทรายสวยงามหลายแห่ง และมีแม่น้ าสายสั้นๆ ที่เกิดจากภูเขาทางตอนกลาง
ของภาค ได้แก่ แม่น้ าคีรีรัฐ แม่น้ าตาปี แม่น้ าปากพนัง แม่น้ าโก-ลก นอกจากนี้มีคลองที่ส าคัญ คือ 
คลองหลังสวน คลองไชยา คลองรัตภูมิ และคลองอู่ตะเภา เป็นต้น มีเกาะที่ส าคัญ ได้แก่ เกาะสมุย 
และเกาะพงันในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นฝั่งทะเลจมตัวจึงเกิดลักษณะที่
แตกต่างกันเป็นทะเลอันดามัน บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกจะติดกับทะเลอันดามัน ประกอบด้วย
จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เนื่องจากด้านนี้เป็นแผ่นดินยุบตัว ท าให้ชายฝั่งทะเล
มีลักษณะเว้าๆ แหว่งๆ ขรุขระ ชายฝั่งมักแคบและลึกชัน มีอ่าวที่สวยงาม เช่น อ่าวกะรน อ่าวพระนาง 
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มีเกาะที่ส าคัญ เช่น เกาะภูเก็ต เกาะตะรุเตา หมู่เกาะลันตา เกาะรังนก เกาะราวี เกาะอาดัง และ
เกาะยาวใหญ่ เป็นต้น บริเวณชายฝั่งทะเลบางแห่ง น้ าทะเลท่วมถึง มีป่าชายเลนขึ้นอยู่ ตั้งแต่อ่าวพังงา
ลงไปจนถึงจังหวัดสตูล พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลของทั้งสองด้านจะเป็นที่ราบแคบ โดยชายฝั่งด้านอ่าวไทย
จะมีที่ราบกว้างและใหญ่กว่าด้านทะเลอันดามัน มีเทือกเขาภูเก็ตทอดยาวตั้งแต่จังหวัดชุมพร ระนอง
จนถึงพังงา ต่อด้วยเทือกเขาหินปูนเตี้ยๆ และเทือกเขานครศรีธรรมราชเป็นแนวต่อจากเทือกเขาภูเก็ต 
และทอดจากทางตอนใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านจังหวัดกระบี่ไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชถึง
จังหวัดสตูล ทางตอนใต้สุดของภาคมีเทือกเขาสันกาลาคีรีทอดยาวในแนวตะวันออก-ตะวันตก บางส่วน
ของเทือกเขานี้เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซีย (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง, 2548) เทือกเขาที่ส าคัญในภาคใต้ ได้แก่  
 2.3.1 เทือกเขานครศรีธรรมราช เป็นแนวเขาซึ่งทอดยาวขนานกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก
เกือบขนานกับเทือกเขาภูเก็ต ห่างจากเทือเขาภูเก็ตประมาณ 100 กิโลเมตร เทือกเขานครศรีธรรมราช
ปรากฏชัดตั้งแต่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจนถึง
จังหวัดสตูล มียอดเขาหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดพ้ืนที่เทือกเขาภูเก็ตและเทือกเขานครศรีธรรมราชมี
ภูมิประเทศค่อนข้างราบ แต่ก็มีเขาหินปูนโดดๆ และที่เกาะกลุ่มกันเป็นภูเขาหินปูน ผุดขึ้นบนที่ราบ
ทั่วๆไปในเขตจังหวัดพังงา กระบี่ พัทลุง โดยเฉพาะเขตจังหวัดพังงาด้านเหนือและด้านตะวัน ออก 
ส่วนภูมิประเทศที่หันออกสู่ทะเลนั้น ด้านตะวันออกหันออกสู่ทะเลมากกว่าด้านตะวันตก 
 2.3.2 เทือกเขาภูเก็ตหรือเทือกเขาตะนาวศรี ทอดตัวยาวตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดพังงา 
ในแนวขนานกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก และมีแนวต่อไปปรากฏอยู่บนเกาะภูเก็ต จากนั้นจมตัวลงไป
ในทะเลอันดามัน เทือกเขาภูเก็ตมีลักษณะซับซ้อน ยอดเขาสูงๆส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
จังหวัดพังงา 
 2.3.3 เทือกเขาสันกาลาคีรี ทอดตัวอยู่ในแนวตะวันออกและตะวันตก ตรงบริเวณพรมแดน
ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย เทือกเขาส่วนใหญ่และยอดเขาซึ่งสูงที่สุดของเทือกเขานี้อยู่ใน
ประเทศมาเลเซีย ส่วนยอดที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ ยอดเขาอุลูติติมาซาท์สูง 1,535 เมตร อยู่ตรง
พรมแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา จากทิวเขาสันกาลาคีรี มีทิวเขาแยก
ออกมาทางทิศเหนือเข้ามาในเขตประเทศไทยหลายทิวเขา และเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าหลายสาย 

2.4 ทรัพยากรดิน 

 กรมพัฒนาที่ดิน (2548) ได้รายงานว่า ทรัพยากรดินในพ้ืนที่ภาคใต้ ประกอบด้วย 
 2.4.1 ดินในพ้ืนที่ราบลุ่มหรือพ้ืนที่น้ าขัง มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ บริเวณที่ราบ
น้ าทะเลท่วมถึง ที่ราบน้ าทะเลเคยท่วมถึง ที่ลุ่มต่ าระหว่างสันทราย ที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึงตะพักล าน้ า
จนถึงที่ราบระหว่างเนินเขาและหุบเขา ในช่วงฤดูฝนมีน้ าแช่ขังแฉะมีระดับน้ าใต้ดินอยู่ใกล้ผิวดิน 
การระบายน้ าค่อนเลว เลว ถึงเลวมาก ดินมีสีเทาหรือสีเทาอ่อน มีจุดประสีตลอดหน้าตัดดิน ที่บ่งบอก
ถึงการมีน้ าแช่ขังในหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินส่วนใหญ่เป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง หาก
บริเวณใดมีอิทธิพลของดินเปรี้ยวจัดเข้ามาเกี่ยวข้อง ปฏิกิริยาดินจะเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดจัดมาก 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง ประกอบด้วย 19 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 2 3 5 6 7 8 
10 11 13 14 16 17 18 22 23 25 57 58 และ 59 จ าแนกตามกลุ่มเนื้อดินอย่างกว้างๆ ได้ 7 กลุ่ม ดังนี้ 
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  1) กลุ่มเนื้อดินที่เป็นดินเลนเละ มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งที่มีศักยภาพ
เป็นดินเปรี้ยวจัด ยังได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเลขึ้นลงเป็นประจ า ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 13 
  2) กลุ่มเนื้อดินที่เป็นดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
หรือดินเหนียว ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง บริเวณที่ได้รับอิทธิพลของ
ตะกอนทะเลเป็นดินเปรี้ยวจัด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 2 3 5 6 7 10 11 และ 14 
  3) กลุ่มเนื้อดินที่เป็นดินร่วน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนทรายแป้ง 
ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว
ปนทรายแป้ง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 16 17 18 22 และ 59 
  4) กลุ่มเนื้อดินที่เป็นดินทราย มีเนื้อดินทั้งบนและล่างเป็นดินทราย หรือดินทรายปนดินร่วน 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 23 
  5) กลุ่มชุดดินที่ยกร่อง ส่วนใหญ่ทั้งดินบนและดินล่างเป็นดินเหนียว ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 8 
  6) กลุ่มเนื้อดินที่เป็นดินตื้น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียว 
ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว มีกรวดหรือลูกรังปะปนปริมาณร้อยละ 35 หรือ
มากกว่าโดยปริมาตร ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 25 
  7) กลุ่มเนื้อดินที่เป็นดินอินทรีย์ มีการสะสมวัสดุอินทรีย์ที่สลายตัวน้อยถึงปานกลางเป็น
ชั้นหนา บางบริเวณในชั้นดินล่างมีตะกอนทะเลที่มีศักยภาพในการเป็นดินเปรี้ยวจัด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 57 
และ 58 
 2.4.2 ดินในพ้ืนที่ดอนที่อยู่ในเขตดินชื้น ดินมีช่วงแห้งติดต่อกันน้อยกว่า 45 วัน หรือดินแห้ง
รวมกันน้อยกว่า 90 วันในรอบปี มีการท าการเกษตรบริเวณสันดินริมน้ า ลานตะพักล าน้ า ที่ราบเชิงเขา
และเนินเขา พ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน และภูมิประเทศศาสตร์ สภาพพ้ืนที่มีตั้งแต่ราบเรียบ 
เป็นลูกคลื่น เนินเขาและพ้ืนที่สูงชัน มีระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร การระบายน้ าดีปานกลาง 
ดี หรือดีมากเกินไป ดินมีสีน้ าตาลปนเทา สีน้ าตาล สีเหลือง สีแดง อาจพบจุดประสีเล็กน้อย ปฏิกิริยาดิน
มีตั้งแต่เป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ประกอบด้วย 12 กลุ่มชุดดิน ได้แก่  
กลุ่มชุดดินที่ 26 32 34 39 42 43 45 50 51 52 53 และ 60 จ าแนกตามกลุ่มเนื้อดินอย่างกว้างๆ 
ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) กลุ่มเนื้อดินที่เป็นดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือ
ดินเหนียว ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26 และ 53 
 2) กลุ่มเนื้อดินที่เป็นดินร่วน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนทรายแป้ง 
ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 32 34 39 50 และ 60 
 3) กลุ่มเนื้อดินที่เป็นดินทราย มีเนื้อดินทั้งบนและล่างเป็นดินทราย หรือดินทรายปน
ดินร่วน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 45 และ 43 
 4) กลุ่มเนื้อดินที่เป็นดินตื้น มีเนื้อดินเป็นดินตื้น มีเนื้อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย 
หรือดินร่วนเหนียว ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว มีกรวดหรือลูกรังปะปน
ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือถึงชั้นหินพ้ืนหรือชั้นมาร์ล ภายในความลึก 50 
เซนติเมตรจากผิวดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 45 51 และ 52 
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 2.4.3 ดินบริเวณพ้ืนที่ภูเขาสูงมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62
เนื่องจากจากมีฝนตกชุกและต่อเนื่องนานในรอบปี มีการชะล้างของธาตุอาหารออกไปจากดินสูงและ
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า แต่เนื่องจากดินมีความชื้นค่อนข้างสม่ าเสมอท าให้เหมาะสมในการปลูกพืช
ประเภทไม้ผลและไม้ยืนต้น จึงท าให้มีปัญหาทางการเกษตรน้อยกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ ดินปัญหาที่พบใน
พ้ืนที่ภาคใต้ ประกอบด้วย ดินเปรี้ยวจัด ดินอินทรีย์ ดินเค็มชายทะเล ดินทราย และดินตื้น ภาคใต้มีดิน
ที่เหมาะสมส าหรับข้าว มีเนื้อที่ 4,593,993 ไร่ และมีความเหมาะสมส าหรับพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น
ทั่วๆไป มีเนื้อที่ 16,168,038 ไร่ 

2.5 ธรณีสัณฐาน 

 ส าหรับโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่ภาคใต้ ในช่วงแรกๆ หินจะสะสมกันในน้ าทะเล 
แต่ในช่วงหลังส่วนใหญ่จะสะสมตัวบนแผ่นดิน โครงสร้างใหญ่ทางธรณีวิทยาที่เป็นการคดโค้งขนาดใหญ่ 
ที่มีระนาบแกนอยู่ในแนวเหนือใต้ ในบางบริเวณท่ีมีการคดโค้งที่รุนแรงมาก มีชั้นหินคดโค้งรูปประทุนที่
เกิดเนื่องจากการเกี่ยวพันกับการถีบตัวของหินแกรนิต ซึ่งพบบริเวณเทือกเขาบรรทัดหรือเทือกเขา
สันกาลาคีรีตั้งแต่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปถึงจังหวัดสตูลในภาคใต้ตอนล่างและยังมีลอยเลื่อนเหลี่ยม
ขนาดใหญ่ ได้แก่ แนวลอยเลื่อนเจดีย์ 3 องค์ ที่เกิดในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ 
แนวลอยเลื่อนระนองและแนวลอยเลื่อนคลองมาแยเกิดในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้ 
รอยเลื่อนแนวเหนือใต้บริเวณโต๊ะโบ๊ะจังหวัดนราธิวาส และหินที่ประกอบเป็นแกนของเทือกเขา
นครศรีธรรมราช เป็นหินแกรนิตมากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเป็นต้นก าเนิดแหล่งดีบุกที่ส าคัญของภาคใต้ 
รอบๆเทือกเขาหินแกรนิตมีชุดหินตะรุเตา (หินทรายและหินควอร์ไซต์) หินปูนทุ่งสง (หินปูนสีด า) หินชุด
ควนดินสอ หินชุดทุ่งหว้า หินชุดสตูล หินชุดนราธิวาส (หินดินดาน หินเชิร์ท หินปูน และหินฟิลไลท์) 
และหินปูนชุดราชบุรี โอบล้อมอยู่บริเวณจังหวัดชุมพรถึ งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหินทราย และ
หินดินดานสีแควชุดโคราชโผล่ตามชายฝั่งและบริเวณลุ่มแม่น้ าตาปี ลักษณะดินบริเวณภูเขาส่วนใหญ่
เป็นดินที่เกิดจากการผุพังของหินเดิมและการสะสมของก้อนหินกรวดมนขนาดใหญ่ที่น้ าพามาตาม
บริเวณก่ิงเขาและร่องน้ า นอกจากนี้บริเวณเชิงเขาที่มีลักษณะเป็นที่ลอนลาดและอยู่ใกล้ชายฝั่งมักมีดิน
ลมหอบปิดทับอยู่ด้านบน ลักษณะดินบริเวณที่ราบลุ่มน้ าและตะพักแม่น้ าสายต่างๆ ของลุ่มน้ าภาคใต้
เป็นที่สะสมของตะกอนกรวด หินทรายขนาดต่างๆ ซึ่งพัดพามาทับถมโดยกระแสน้ าไหลหลากจากแม่น้ า
สายใหญ่ๆ เช่น แม่น้ าตาปี คลองพุมดวง แม่น้ าปัตตานี และแม่น้ าตรัง บริเวณท่ีเกิดจากการตกตะกอน 
การพัดพาโดยกระแสน้ าของแม่น้ านี้กว้างมากและมักมีอุทกภัยเป็นประจ า ลักษณะพ้ืนที่บริเวณที่ราบ
ริมฝั่งทะเล เป็นที่ราบที่เกิดจากการสะสมตะกอน โดยกระบวนการจากคลื่นและกระแสน้ าทะเล 
ที่ราบเหล่านี้มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง โดยเฉลี่ยไม่เกิน 4 เมตร มีพื้นที่ถึงประมาณ 
7,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,375,000 ไร่ และเป็นที่ตั้งจังหวัดและอ าเภอที่ถูกน้ าท่วมเป็น
ประจ า (กรมทรัพยากรธรณี, 2557) 
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2.6  ทรัพยากรน้้าและแหล่งน้้า 

 เนื่องจากภาคใต้มีภูมิประเทศเป็นภูเขา มีลักษณะเป็นแกนหรือสันคาบสมุทรในแนวเหนือใต้ 
จึงท าให้มีล าน้ าสายสั้นๆ ที่ไหลออกสู่ทะเล ล าน้ าใหญ่ๆมีเพียง 2 สาย คือ แม่น้ าตาปีและแม่น้ าปัตตานี 
โดยแบ่งเป็นลุ่มน้ าหลักที่ส าคัญ 5 ลุ่มน้ า ตามรายงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร (2555) ดังต่อไปนี้ 
 2.6.1 ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา มีพื้นที่ลุ่มน้ าทั้งสิ้น 8,495 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ 
3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช  ต้นก าเนิดของแม่น้ าสาขาย่อยของลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดพัทลุง สภาพภูมิประเทศทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ ามีเทือกเขา
นครศรีธรรมราชทอดยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง 
และประเทศมาเลเซียทางตอนใต้และค่อยๆ ลาดเทลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาส่วนทางด้านตะวันออกของ
ลุ่มน้ าจะเป็นสันทรายยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้  โดยมีทะเลสาบสงขลาตั้งอยู่กลางลุ่มน้ าค่อนไป
ทางตะวันออก  ประกอบด้วย 3 ส่วนจากปากทะเลสาบคือ ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบ(ประกอบด้วย
เกาะ 2 เกาะ คือเกาะใหญ่และเกาะสี่เกาะห้า) และทะเลหลวง คิดเป็นพื้นที่ทะเลสาบสงขลา 
1,180 ตารางกิโลเมตร 
 2.6.2 ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัดได้แก่ จังหวัดระนอง พังงาภูเก็ต 
กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรังและสตูล พื้นที่ลุ่มน้ าทั้งสิ้น 20,473 ตารางกิโลเมตร ลุ่มน้ าภาคใต้
ฝั่งตะวันตกมีลักษณะคล้ายคลึงกับลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นพ้ืนที่ชายฝั่งติดกับทะเลอันดามัน มี
เทือกเขาภูเก็ตพาดผ่านจากจังหวัดระนองลงมาจนถึงจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นต้นก าเนิดแม่น้ าสายต่างๆ  แม่น้ า
และล าน้ าทั่วไปมีความยาวไม่มากนักและไหลลงสู่ทะเลอันดามันไปทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้
เป็นส่วนใหญ่ภูมิประเทศเกิดจากแผ่นดินยุบตัวลงไป ชายฝั่งทะเลเว้าแหว่ง มีอ่าวและเกาะต่างๆ
มากมาย เกาะที่ส าคัญ ได้แก่ เกาะภูเก็ต เกาะตรูเตา เกาะลันตา เกาะลิบง เกาะพระทอง และเกาะยาวใหญ่ 
มีป่าชายเลนขึ้นอยู่ตั้งแต่จังหวัดพังงาไปถึงจังหวัดสตูลแม่น้ าสายส าคัญที่สุดในพ้ืนที่ลุ่มน้ าได้แก่ แม่น้ าตรัง
มีต้นก าเนิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ในอ าเภอทุ่งสง ไหลผ่านอ าเภอต่างๆ  ในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง แล้วไหลไปลงทะเลอันดามันที่อ าเภอกันตังจังหวัดตรัง มีความยาวรวม
ประมาณ 175 กิโลเมตร 
 2.6.3 ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ารวม 26,353 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพ้ืนที่   7 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลาปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ลุ่ม
น้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่ชายฝั่งติดอ่าวไทยลักษณะชายทะเลราบเรียบ มีที่ราบแคบๆ ตั้งแต่
จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสแม่น้ าส่วนใหญ่ในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นแม่น้ าสาย
สั้นๆ ไหลลงสู่อ่าวไทยลักษณะพ้ืนที่ลุ่มน้ าทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ าจะเป็นเทือกเขาซึ่งเป็นต้นก าเนิด
ของแม่น้ าสายต่างๆ ไหลผ่านที่ราบแคบ ๆ ลงสู่อ่าวไทย  ทิวเขาเหล่านี้เริ่มจากทิวเขาภูเก็ตซึ่งอยู่ทาง
ตอนบนของลุ่มน้ าทางทิศตะวันตกของจังหวัดชุมพรเป็นทิวเขาท่ีต่อเนื่องมาจากทิวเขาตะนาวศรี   ทอด
ยาวลงมาทางใต้จนถึงจังหวัดพังงาแล้วเบนออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนจรดกับทิวเขา
นครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พาดผ่านลงมาทางใต้ผ่านจังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง ลงไปจนถึงจังหวัดสตูลแล้วไปจรดกับทิวเข าสันกลาคีรีซึ ่งเป็นแนว
ขอบเขตของลุ่มน้ า แม่น้ าที่ส าคัญ ได้แก่  คลองท่าแซะ คลองหลังสวน แม่น้ าปากพนังแม่น้ าสายบุรี และ
แม่น้ าโกลก 
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 2.6.4 ลุ่มน้ าแม่น้ าตาปี มีพื้นที่ลุ่มน้ ารวมทั้งสิ้น 12,224 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 
3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่ ลุ่มน้ าตาปี ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขา
นครศรีธรรมราชและทิวเขาภูเก็ต พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ แม่น้ าสายส าคัญ ได้แก่  แม่น้ าตาปี 
ม ีต ้นก าเนิดจากเขาช่องลม ใต้บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราชในเขตอ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ไหลขึ้นไปทางเหนือ ผ่านอ าเภอต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี 
ความยาวรวม 232 กิโลเมตร แม่น้ าพุมดวง มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาภูเก็ต ในเขตอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
และอ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีไหลผ่านอ าเภอต่าง ๆ มาบรรจบกับแม่น้ าตาปีที่อ าเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความยาวรวม 120 กิโลเมตร 
 2.6.5 ลุ่มน้ าแม่น้ าปัตตานี ตั ้งอยู ่ทางตอนใต้ของประเทศไทย มีพื้นที ่ลุ ่มน้ าทั ้งสิ ้น 3,858 
ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีลักษณะลุ่มน้ าเป็นแนวยาว วางตัว
อยู่ตามแนวทิศเหนือ-ใต้ลุ ่มน้ าปัตตานีมีต้นก าเนิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ในเขตอ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา ไหลจากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ แล้วไหลลงทะเลอ่าวไทยที่อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีพ้ืนที่ราบเล็กน้อยทางตอนล่างของลุ่มน้ าเป็นที่ราบลุ่ม  มีความยาวล าน้ า
ประมาณ 210 กิโลเมตร ลุ่มน้ าปัตตานีมีแม่น้ าปัตตานีเป็นล าน้ าหลัก และมีแม่น้ ายะหาเป็นล าน้ า
สาขาในช่วงปลายคลองมีคลองหนองจิกแยกออกจากแม่น้ าปัตตานี และมีคลองเล็กๆ อีกมากมาย 
 2.6.6 ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ลุ่มน้ ารวมทั้งหมด 7,097 ตารางกิโลเมตร 
มีลักษณะลุ่มน้ าเป็นพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแคบยาว ตั้งอยู่ในส่วนใต้สุดของภาคตะวันตกของประเทศไทย 
และอยู่ในส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทย คือ บริเวณต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
กว้างเพียง 12 กิโลเมตรเท่านั้น ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขต
ติดต่อทางทิศเหนือติดกับลุ่มน้ าเพชรบุรี ทิศ ใต้ติดกับลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันออก ทิศตะวันออก
ติดกับอ่าวไทย และ ทิศตะวันตกติดกับเขตชายแดนพม่า ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ระหว่าง
เทือกเขาตะนาวศรีทางด้านตะวันตกและอ่าวไทย ลักษณะภูมิประเทศทางด้านตะวันตกสุดจะเป็น
เทือกเขา ซึ่งเป็นต้นน้าของล าน้ าต่างๆ ถัดเข้ามาทางตะวันออกจะเป็นพ้ืนที่แบบเชิงเขาถึงลูกคลื่นลอนชัน 
ยาวไปตามแนวเหนือ-ใต้ ต่อมาจะมีลักษณะพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนชันถึงลอนลาด ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่
ของลุ่มน้ า ประกอบไปด้วยพ้ืนที่แบบที่ราบเชิงเขา หรือพ้ืนที่แบบเนินตะกอนรูปพัดติดต่อกัน ยาวไป
ตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้สุดของลุ่มน้ า มีภูเขาโดดกระจายเป็นหย่อมๆ ด้านตะวันออกสุดจะเป็นพ้ืนที่
ราบชายฝั่งทะเลเป็นแถบยาวแคบๆ จากอ าเภอหัวหิน มาถึงช่วงกลางของอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
และอีกช่วงหนึ่งที่บริเวณอ าเภอบางสะพาน ชายฝั่งทะเลของลุ่มน้ าส่วนใหญ่เป็นหาดโคลนหรือทราย
ปนโคลน มีบางแห่งเป็นหาดทราย เช่น หาดหัวหิน หาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ และหาดอ่าวมะนาว 
เป็นต้น  
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ภาพที่ 4 ขอบเขตลุ่มน้ าที่ส าคัญในภาคใต้  
ที่มา : ดัดแปลงมาจากกรมพัฒนาที่ดิน (2536) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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การประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อที่มีความสัมพันธ์กับศาสนา ซึ่งแตกต่างกัน
ไปตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่มาก จึงปรากฏลักษณะทางสังคม
และวัฒนธรรมจีนอย่างชัดเจน เช่น ประเพณีการกินเจ การประกอบอาชีพธุรกิจค้าขาย การท าเหมืองแร่ 
เป็นต้น ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกอบด้วยชาวไทยดั้งเดิมผสมผสานกับชาวไทยเชื้อสายจีน และ
ชาวไทยมุสลิมกับคนกลุ่มน้อย ชาวไทยดั้งเดิมมักมีชีวิตความเป็นอยู่ในชนบทเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนชาวไทยเชื้อสายจีนมักประกอบธุรกิจในเมืองและชานเมืองเป็นหลัก ส าหรับ
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล มีกลุ่มชนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามมากกว่าร้อยละ 80 สภาพสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนภาษาที่ใช้ของคนจ านวนมากจึง
มีความแตกต่างจากท้องถิ่นอื่นของภาคใต้ (ส านักงานคณะกรรมการกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2557) 

2.9 สภาพการใช้ที่ดิน 

 จากการวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินใน พ.ศ. 2551-2552 โดยกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้วิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินของภาคใต้ ประกอบไปด้วย
การใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ พื้นท่ีแหล่งน้ า 
และพ้ืนที่อ่ืนๆ ดังต่อไปนี้ (ภาพท่ี 6 และ ตารางที่ 6) 

 2.9.1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 1,570,987 ไร่ หรือร้อยละ 3.55 ของพ้ืนที่ภาคใต้ 
 2.9.2 นาข้าว มีเนื้อที่ 2,060,739 ไร่ หรือร้อยละ 4.66ของพ้ืนที่ภาคใต้ 
 2.9.3 นาร้าง มีเนื้อที่ 600,136 ไร่ หรือร้อยละ 1.36 ของพ้ืนที่ภาคใต้ 
 2.9.4 พืชไร่ มีเนื้อที่ 12,622 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของพ้ืนที่ภาคใต้ 
 2.9.5 ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 19,778,847 ไร่ หรือร้อยละ 44.75 ของพ้ืนที่ภาคใต้ 
 2.9.6 ไม้ผลมีเนื้อที่ 2,708,228 ไร่ หรือร้อยละ 6.13 ของพ้ืนที่ภาคใต้ 
 2.9.7 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีเนื้อที่ 548,806 ไร่ หรือร้อยละ 1.24 ของพ้ืนที่ภาคใต้ 

 2.9.8 อื่นๆ (พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พืชน้ า) มีเนื้อที่ 40,475 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 
ของพ้ืนที่ภาคใต้ 

 2.9.9 พ้ืนที่ป่าไม้ ประกอบไปด้วย ป่ารอสภาพฟ้ืนฟู และป่าสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 12,805,551 ไร่ 
หรือร้อยละ 28.98 ของพ้ืนที่ภาคใต้ 

 2.9.10 พ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ 2,334,486 ไร่ หรือร้อยละ 5.28 ของพ้ืนที่ภาคใต้ 
 2.9.11 พ้ืนที่อื่นๆ ประกอบไปด้วย พื้นทิ้งร้าง พื้นที่ลุ่ม อ่ืนๆ (เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย) 

มีเนื้อที่ 1,736,115 ไร่ หรือร้อยละ 3.92 ของพ้ืนที่ภาคใต้ 
ภาคใต้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนมากเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกยางพาราซึ่ง

เป็นพืชหลักของภาคปลูกจ านวนมากที่สุด เนื่องจากสามารถปลูกได้ตั้งแต่พื้นที่ราบถึงเชิงเขาซึ่งมีอยู่
ไม่น้อยที่เป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าเข้าไปท าการเพาะปลูก รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่
ปลูกข้าว ในที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลาและปลูกกระจายในจังหวัดต่างๆ ขณะที่การปลูกพืชสวน พืชไร่ 
เริ่มมีบทบาทมากข้ึน โดยเฉพาะปาล์มน้ ามัน ไม้ผล และกาแฟ เนื่องจากมีการขยายพื้นที่ปลูกมากข้ึนเพ่ือ
รองรับกับความต้องการของตลาด 
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ภาพที่ 5 สภาพการใช้ที่ดินของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2551-2552 
ที่มา: ดัดแปลงมาจากกรมพัฒนาที่ดิน (2552) 
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ตารางท่ี 6 สภาพการใช้ที่ดินของภาคใต้ พ.ศ. 2551-2552 

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1,570,987 3.55 
พื้นที่เกษตรกรรม 25,749,853 58.26 

นาร้าง 600,136 1.36 
นาข้าว 2,060,739 4.66 
พืชไร่ 12,622 0.03 
ไม้ยืนต้น 19,778,847 44.75 
ไม้ผล 2,708,228 6.13 
พืชไร่หมุนเวียน - - 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 548,806 1.24 
อ่ืนๆ (พืชสวน, ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, พืชน้ า) 40,475 0.09 

พื้นที่ป่าไม้ 12,805,551 28.97 
ป่าสมบูรณ์ 12,157,352 27.51 
ป่ารอสภาพฟ้ืนฟู 648,199 1.47 

พื้นที่แหล่งน้้า 2,334,486 5.28 
พื้นที่อื่นๆ 1,736,115 3.93 

พ้ืนที่ทิ้งร้าง 1,218,534 2.76 
พ้ืนที่ลุ่ม 347,883 0.79 
อ่ืนๆ (เหมืองแร่, บ่อลูกรัง, บ่อทราย) 169,698 0.38 

รวม 44,196,992 100.00 
 

ที่มา : ดัดแปลงมาจากกรมพัฒนาที่ดิน (2552) 
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บทท่ี 3 
การตรวจเอกสาร 

3.1 ความหมายของอุทกภัย  

 อุทกภัยหรือ น ้ำท่วม คือ ภัยและอันตรำยที่เกิดจำกสภำวะน ้ำท่วมหรือน ้ำท่วมฉับพลันมีสำเหตุมำ
จำกกำรเกิดฝนตกหนักหรือฝนต่อเนื่องเป็นเวลำนำนซึ่งอำจเนื่องมำจำกหย่อมควำมกดอำกำศต่้ำ
พำยุหมุนเขตร้อน ได้แก่ พำยุดีเปรสชั่น, พำยุโซนร้อน, พำยุใต้ฝุ่นร่องมรสุมหรือร่องควำมกดอำกำศต่้ำ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและเขื่อนพังเป็นต้น 
 น ้ำท่วมซ ้ำซำก เป็นพฤติกรรมของน ้ำที่กระท้ำต่อพื นที่ใดพื นที่หนึ่ง  ในลักษณะกำรท่วมขังบน
พื นที่ดินสูงกว่ำระดับปกติและยำวนำนเป็นประจ้ำ ทั งนี สำมำรถจ้ำแนกกำรเกิดน ้ำท่วมซ ้ำซำกออกเป็น 
3 ระดับ โดยแปลงมำจำกชั นอันตรำยจำกกำรถูกน ้ำท่วม: flooding ในคู่มือกำรจ้ำแนกควำม
เหมำะสมของดินส้ำหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย (กรมพัฒนำที่ดิน, 2543) ดังนี  
 ระดับท่ี 1  พื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกเป็นครั งครำว มีน ้ำท่วมขังไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี  
 ระดับท่ี 2  พื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกบ่อยครั ง มีน ้ำท่วมขัง 4-7 ครั งในรอบ 10 ปี 
 ระดับท่ี 3  พื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกเป็นประจ้ำ มีน ้ำท่วมขังมำกกว่ำ 8 ครั งในรอบ 10 ปี 
 พื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำก หมำยถึง พื นที่ที่มีกำรท่วมขังของน ้ำบนผิวดินสูงกว่ำระดับปกติและ
มีระยะเวลำที่น ้ำท่วมขังยำวนำนอยู่เป็นประจ้ำ จนสร้ำงควำมเสียหำยต่อพื นที่กำรเกษตร ทรัพย์สิน 
และ/หรือชีวิต 
 ส่วนใหญ่พื นที่ที่เกิดน ้ำท่วมมักเป็นพื นที่รำบลุ่มต่้ำ โดยมีภูมิสัณฐำน (Landform) ประเภทที่รำบ
น ้ำท่วมถึง (Floodplain) ซึ่งฤดูฝนมักมีน ้ำท่วมขังพื นที่เสมอ เนื่องจำกปริมำณน ้ำที่เกิดจำกฝนตกใน
พื นที่ และ/หรือน ้ำจำกพื นที่ภำยนอก เมื่อสะสมรวมตัวกันแล้วมีปริมำณมำกเกินควำมสำมำรถในกำร
รองรับน ้ำของแหล่งน ้ำในพื นที่ (สุชำติและเกษร, 2548) 

3.2 ลักษณะของอุทกภัย 

 ลักษณะของอุทกภัยมีควำมรุนแรง และรูปแบบต่ำงๆ กันขึ นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศและ
สิ่งแวดล้อมของแต่ละพื นที่ กรมอุตุนิยมวิทยำ (2556) สรุปว่ำมีลักษณะดังนี  
 3.2.1 น ้ำป่ำไหลหลำก หรือน ้ำท่วมฉับพลันมักจะเกิดขึ นในที่รำบต่้ำหรือที่รำบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขำ
ต้นน ้ำที่รำบระหว่ำงหุบเขำเช่น บริเวณต้นน ้ำซึ่งมีควำมชันของพื นที่มำก พื นที่ป่ำที่ถูกท้ำลำยไปท้ำให้กำรกัก
เก็บน ้ำหรือกำรต้ำนน ้ำลดน้อยลงเกิดขึ นเนื่องจำกฝนตกหนักเหนือภูเขำต่อเนื่องเป็นเวลำนำนท้ำให้
จ้ำนวนน ้ำสะสมมีปริมำณมำกจนพื นดินและต้นไม้ดูดซับไม่ไหวน ้ำจึงไหลบ่ำลงสู่ที่รำบต่้ำด้ำนล่ำงอย่ำง
รวดเร็วและรุนแรงท้ำให้บ้ำนเรือนพังเสียหำยและอำจท้ำให้เกิดอันตรำยถึงชีวิตได้ 
 3.2.2 น ้ำท่วมหรือน ้ำท่วมขัง เป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ นจำกปริมำณน ้ำสะสมจ้ำนวนมำกที่
ไหลบ่ำในแนวระนำบ จำกที่สูงไปยังที่ต่้ำเข้ำท่วมอำคำรบ้ำนเรือนพืชสวนไร่นำได้รับควำมเสียหำยหรือ
เป็นสภำพน ้ำท่วมขังในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจำกฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลำนำนมีสำเหตุมำจำกระบบกำร
ระบำยน ้ำไม่ดีพอ มีสิ่งก่อสร้ำงกีดขวำงทำงระบำยน ้ำหรือเกิดน ้ำทะเลหนุนสูงกรณีพื นที่อยู่ใกล้ชำยฝั่งทะเล 
 3.2.3 น ้ำล้นตลิ่งเกิดขึ นจำกปริมำณน ้ำจ้ำนวนมำกที่เกิดจำกฝนหนักต่อเนื่องที่ไหลลงสู่ล้ำน ้ำ
หรือแม่น ้ำมีปริมำณมำกจนระบำยลงสู่ลุ่มน ้ำด้ำนล่ำงหรือออกสู่ปำกน ้ำไม่ทันท้ำให้เกิดสภำวะน ้ำล้นตลิ่ง
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เข้ำท่วมเรือกสวน ไร่นำและบ้ำนเรือนตำมสองฝั่งน ้ำจนได้รับควำมเสียหำยถนนหรือสะพำนอำจช้ำรุด 
ทำงคมนำคมถูกตัดขำดได้  

3.3 ปัญหาและสาเหตุของการเกิดอุทกภัย 

 กำรพิจำรณำในเรื่องกำรเกิดน ้ำท่วมนั น กรมอุตุนิยมวิทยำ (2556) ได้พิจำรณำปัจจัย 2 ประเด็น 
คือ พิจำรณำปัญหำหรือสิ่งที่เป็นต้นเหตุท้ำให้เกิดน ้ำท่วมและพิจำรณำถึงปัจจัยที่เป็นสำเหตุที่ท้ำให้เกิด
น ้ำท่วมแบ่งได้ 3 กรณี คือ จำกน ้ำฟ้ำ น ้ำจำกแหล่งเก็บกักน ้ำ และน ้ำทะเลหนุน 
 3.3.1 น ้ำท่วมจำกน ้ำฟ้ำ (Precipitation) ซึ่งน ้ำฟ้ำหมำยถึงสภำวะของน ้ำที่ตกลงมำจำกท้องฟ้ำ 
อำจจะเป็นลักษณะ ฝน หิมะ ละอองหรือลูกเห็บ โดยทั่วไปแล้วถือว่ำฝนเป็นปัจจัยส้ำคัญที่ท้ำให้เกิด
อุทกภัย และฝนที่มีปริมำณมำกจนท้ำให้เกิดอุทกภัยได้นั นมำจำกหย่อมควำมกดอำกำศต่้ำ พำยุฝน 
ร่องมรสุม และลมมรสุมซึ่งแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี คือ 
  1) พำยุฝนฟ้ำคะนอง มีลักษณะเป็นลมพัดย้อนไปมำหรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทำงเดียวกัน 
อำจเกิดจำกพำยุที่อ่อนตัวและลดควำมรุนแรงของลมลง หรือเกิดจำกหย่อมคว ำมกดอำกำศต่้ำ 
ร่องควำมกดอำกำศต่้ำอำจไม่มีทิศทำงที่แน่นอน หำกสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ของกำรเกิดฝนเหมำะสมก็
จะเกิดฝนตกมีลมพัด  
  2) พำยุหมุนเขตร้อนต่ำง ๆ เช่น เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น และไซโคลน ซึ่งล้วนเป็นพำยุหมุน
ขนำดใหญ่เช่นเดียวกัน และจะเกิดขึ นหรือเริ่มต้นก่อตัวในทะเล หำกเกิดเหนือเส้นศูนย์สูตรจะมีทิศทำงกำร
หมุนทวนเข็มนำฬิกำ และหำกเกิดใต้เส้นศูนย์สูตรจะหมุนตำมเข็มนำฬิกำโดยมีชื่อต่ำงกันตำมสถำนที่เกิด
ดังนี  
 - พำยุเฮอร์ริเคน (Hurricane) เป็นชื่อเรียกพำยุหมุนที่เกิดบริเวณทิศตะวันตกของ
มหำสมุทรแอตแลนติก เช่น บริเวณฟลอริดำ สหรัฐอเมริกำ อ่ำวเม็กซิโก ทะเลแคริบเบียน เป็นต้น 
รวมทั งมหำสมุทรแปซิฟิกบริเวณชำยฝั่งประเทศเม็กซิโก  
 - พำยุไต้ฝุ่น (Typhoon) เป็นชื่อพำยุหมุนที่เกิดทำงทิศตะวันตกของมหำสมุทร
แปซิฟิกเหนือ เช่น บริเวณทะเลจีนใต้ อ่ำวไทย อ่ำวตังเก๋ีย ประเทศญี่ปุ่น  
 - พำยุไซโคลน (Cyclone) เป็นชื่อพำยุหมุนที่เกิดในมหำสมุทรอินเดียเหนือ เช่น 
บริเวณอ่ำวเบงกอล ทะเลอำหรับ เป็นต้น แต่ถ้ำพำยุนี เกิดบริเวณทะเลติมอร์และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศออสเตรเลียจะเรียกว่ำ พำยุวิลลี-วิลลี (willy-willy) 
 - พำยุโซนร้อน (Tropical storm) เกิดขึ นเมื่อพำยุเขตร้อนขนำดใหญ่ อ่อนก้ำลังลง
ขณะเคลื่อนตัวในทะเล และควำมเร็วที่จุดศูนย์กลำงลดลงเมื่อเคลื่อนเข้ำหำฝั่ง  
 - พำยุดีเปรสชัน (Depression) เกิดขึ นเมื่อควำมเร็วลดลงจำกพำยุโซนร้อน ซึ่งก่อให้เกิด
พำยุฝนฟ้ำคะนองธรรมดำหรือฝนตกหนัก  
  3) พำยุทอร์นำโด (Tornado) เป็นชื่อเรียกพำยุหมุนที่เกิดในทวีปอเมริกำ มีขนำดเนื อที่เล็ก
หรือเส้นผ่ำศูนย์กลำงน้อย แต่หมุนด้วยควำมเร็วสูง หรือควำมเร็วท่ีจุดศูนย์กลำงสูงมำกกว่ำพำยุหมุนอื่นๆ 
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยได้รุนแรงในบริเวณที่พัดผ่ำนเกิดได้ทั งบนบกและในทะเล หำกเกิดในทะเลจะ
เรียกว่ำ นำคเล่นน ้ำ (water spout) บำงครั งอำจเกิดจำกกลุ่มเมฆบนท้องฟ้ำแต่หมุนตัวยื่นลงมำจำก
ท้องฟ้ำไม่ถึงพื นดินมีรูปร่ำงเหมือนงวงช้ำงจึงเรียกกันว่ำ ลมงวง 
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  4) ร่องมรสุมหรือร่องควำมกดอำกำศต่้ำ (Intertropical convergence zone) ใช้ตัวย่อ 
ICZ หรือ ITCZ, equatorial trough หรือ monsoon trough) มีลักษณะเป็นแนวพำดขวำงทิศตะวันตก-
ตะวันออกในเขตร้อนใกล้ๆ อิเควเตอร์ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ นลงและพำดผ่ำนประเทศไทยช้ำกว่ำแนวโคจร
ของดวงอำทิตย์ประมำณ 1 เดือน ควำมกว้ำงของร่องมรสุมประมำณ 6-8 องศำละติจูด 
  5) ลมมรสุมมีก้ำลังแรง (Stong monsoon) มรสุม คือลมประจ้ำฤดู ลมมรสุมเกิดขึ น
เนื่องจำกควำมแตกต่ำงระหว่ำงอุณหภูมิของพื นดินและพื นน ้ำในฤดูหนำวและฤดูร้อนในฤดูหนำว
อุณหภูมิของอำกำศเหนือพื นทวีปเย็นกว่ำอำกำศเหนือพื นที่มหำสมุทรที่อยู่ใกล้เคียงอำกำศเหนือพื นน ้ำ
จึงมีอุณหภูมิสูงกว่ำและลอยตัวขึ นสู่เบื องบนอำกำศเหนือทวีปซึ่งเย็นกว่ำจึงไหลไปแทนที่ ท้ำให้เกิดลมพัด
ออกจำกทวีปพอถึงฤดูร้อนอุณหภูมิของดินภำคพื นทวีปสูงกว่ำน ้ำในมหำสมุทรเป็นเหตุให้เกิดลมพัด
ไปในทิศทำงตรงกันข้ำมประเทศไทย ซึ่งอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมประเทศไทยจึงอยู่ในอิทธิพลของ
มรสุม 2 ฤดู คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดประมำณฤดูกำลละ 6 เดือน 
   - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้  (Southwest Monsoon) มรสุมนี ก่อให้ เกิดอุทกภัยได้
เนื่องมำจำกเมื่อพัดจำกมหำสมุทรอินเดียปะทะขอบฝั่งตะวันตกของภำคใต้และเมื่อผ่ำนอ่ำวไทยแล้วจะ
ปะทะขอบฝั่งตะวันออกของอ่ำวไทยมรสุมนี เริ่มต้นตั งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม และสิ นสุดลงตอนต้น
เดือนตุลำคมในระยะเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงจัด ควำมเร็วของลมอำจจะสูงถึง 30 น๊อต เป็น
ระยะเวลำหลำยๆ วัน คลื่นทำงฝั่งตะวันตกของภำคใต้ใหญ่มำกเนื่องจำกลมแรงจัดประกำรหนึ่งอีก
ประกำรหนึ่งอ่ำวเบงกอลและมหำสมุทรอินเดียมีช่วงระยะที่ลมเคลื่อนที่ไกลมำกคลื่นและลมจึงพัดพำ
น ้ำทะเลในอ่ำวเบงกอลมำสะสมทำงขอบฝั่งตะวันตกของภำคใต้ตลอดฝั่งท้ำให้ระดับน ้ำในทะเลตำม
ขอบฝั่งสูงขึ นมำกจำกระดับน ้ำทะเลปำนกลำงในฤดูนี และในระยะเดียวกันถ้ำเกิดพำยุดีเปรสชันขึ นใน
อ่ำวเบงกอลทำงฝั่งตะวันตกของภำคใต้จำกควำมกดอำกำศต่้ำในบริเวณพำยุและจำกฝนที่ตกหนัก
บนภูเขำและชำยฝั่งรวมเข้ำด้วยกันแล้วจะท้ำให้เกิดระดับน ้ำในทะเลและแม่น ้ำสูงจนเป็นน ้ำท่วมและ
เกิดอันตรำยได้ 
   - มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast monsoon) เริ่มตั งแต่ปลำยเดือนตุลำคม
ถึงสิ นเดือนกุมภำพันธ์ตั งต้นพัดจำกประเทศจีนและไซบีเรียผ่ำนทะเลจีนใต้ปะทะขอบฝั่งเวียดนำมส่วน
ที่หลุดจำกปลำยแหลมอินโดจีนจะพัดผ่ำนอ่ำวไทยตอนใต้ปะทะขอบฝั่งตะวันออกของภำคใต้หรือ
ฝั่งตะวันตกของอ่ำวไทยตั งแต่ใต้สงขลำลงไป มรสุมนี มีก้ำลังแรงจัดเป็นครำวๆเมื่อบริเวณควำมกดอำกำศสูง
ในประเทศจีนมีก้ำลังแรงขึ น ลมในทะเลจีนใต้มีควำมเร็วถึง 30-35 น๊อต ( 52 กิโลเมตร ถึง 64 กิโลเมตร) 
แต่เนื่องด้วยมรสุมนี ปะทะขอบฝั่งเวียดนำมเป็นส่วนใหญ่จึงท้ำให้ลมมรสุมที่พัดผ่ำนเข้ำมำในอ่ำวนั น 
มีช่วงระยะที่ลมเคลื่อนที่ไม่ได้ไกลจึงไม่ได้รับควำมกระทบกระเทือนมำกเป็นแต่เพียงคลื่นค่อนข้ำงใหญ่
และระดับน ้ำสูงกว่ำปกติแต่ก็ไม่สูงมำกนักลมที่พัดแหลมญวนและทำงใต้ลงไปจะท้ำให้เกิดผลทำงขอบ
ชำยฝั่งตะวันออกของภำคใต้ตั งแต่ใต้สงขลำลงไปได้มำกเช่นเดียวกัน คือ ท้ำให้เกิดคลื่ นใหญ่มำกและ
ระดับน ้ำสูงจำกปกติมำกจนอำจจะเกิดเป็นน ้ำท่วมได้ 
 3.3.2 น ้ำจำกแหล่งเก็บกักน ้ำหรือระบบควบคุม (Control System) เช่น เขื่อน อ่ำงเก็บน ้ำ 
ประตูระบำยน ้ำ ฝำยทดน ้ำ ฯลฯ โดยสำเหตุใหญ่ๆ ที่ท้ำให้น ้ำท่วมคือ (1) กำรระบำยน ้ำส่วนเกินใน
ปริมำณมำกทิ งออกไปเพ่ือให้เกิดควำมมั่นคงปลอดภัยต่อแหล่งเก็บกักน ้ำดังกล่ำว กรณีนี จะท้ำให้เกิด
น ้ำท่วมพื นที่ลุ่มสองฝั่งล้ำน ้ำด้ำนท้ำยน ้ำในลักษณะค่อยๆ ท่วม และ (2) น ้ำท่วมอันเกิดจำกกำรวิบัติ
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ของระบบควบคุมดังกล่ำว เช่น เขื่อนพัง อ่ำงเก็บน ้ำแตก ประตูระบำยน ้ำไม่อำจท้ำหน้ำที่ ได้ กรณีนี จะ
ก่อให้เกิดน ้ำหลำกมีควำมรุนแรงมำกกว่ำน ้ำป่ำและควำมเสียหำยที่เกิดขึ นก็มำกกว่ำเช่นกัน  
 3.3.3 น ้ำท่วมจำกน ้ำทะเลหนุน เกิดในพื นที่อยู่ติดทะเล ลักษณะกำรท่วมเกิดจำกระดับน ้ำทะเล
ยกตัวสูงในช่วงน ้ำขึ นแล้วท่วมพื นที่โดยตรงกับน ้ำทะเลไหลย้อนเข้ำสู่ล้ำน ้ำ เพ่ิมระดับน ้ำในล้ำน ้ำที่
ระบำยน ้ำจำกลุ่มน ้ำตอนบนขึ นไปสูงขึ นจนเอ่อออกท่วมพื นที่สองฝั่ง และเป็นอุปสรรคต่อกำรระบำยน ้ำ
ของพื นที่ลุ่มน ้ำตอนบนดังกล่ำวซึ่งหำกเกิดน ้ำท่วมในพื นที่ดังกล่ำวอยู่แล้วน ้ำก็จะยิ่งท่วมนำนยิ่งขึ น 

3.4  อันตรายและความเสียหายจากน ้าท่วม 

  ปัญหำน ้ำท่วมเป็นภัยธรรมชำติที่ก่อให้เกิดอันตรำยและควำมเสียหำย ทั งต่อบ้ำนเรือน 
ผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรคมนำคมและสภำพเศรษฐกิจของประเทศ ซี่งกรมอุตุนิยมวิทยำ 
(2556) ได้รำยงำนผลของน ้ำท่วมที่ก่อให้เกิดอันตรำยและควำมเสียหำย ไว้ดังนี  
 3.4.1 น ้ำท่วมอำคำรบ้ำนเรือน สิ่งก่อสร้ำงและสำธำรณสถำนจะท้ำให้เกิดควำมเสียหำย 
ทำงเศรษฐกิจอย่ำงมำกบ้ำนเรือนหรืออำคำรสิ่งก่อสร้ำงที่ไม่แข็งแรงจะถูกกระแสน ้ำที่ไหลเชี่ยว
พัดพังทลำยได้คน สัตว์ พำหนะและสัตว์เลี ยงอำจได้รับอันตรำยถึงชีวิตจำกกำรจมน ้ำตำย  
 3.4.2 เส้นทำงคมนำคมและกำรขนส่ง อำจจะถูกตัดขำดเป็นช่วงๆ โดยควำมแรงของกระแสน ้ำ 
ถนนและสะพำนอำจจะถูกกระแสน ้ำพัดให้พังทลำยได้ยำนพำหนะวิ่งรับส่งสินค้ำไม่ได้ท้ำให้เกิด
ควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจ 
 3.4.3 ระบบสำธำรณูปโภคจะได้รับควำมเสียหำย เช่น โทรศัพท์ ไฟฟ้ำ ประปำ ระบบกำรระบำยน ้ำ 
ท่ำอำกำศยำน สวนสำธำรณะ และโรงเรียนเป็นต้น 
 3.4.4 พื นที่กำรเกษตรและกำรปศุสัตว์จะได้รับควำมเสียหำย เช่น พืชผล ไร่นำที่ก้ำลังให้ผลผลิต
อำจถูกน ้ำท่วมตำยได้ สัตว์เลี ยงตลอดจนผลผลิตที่เก็บกักตุนหรือมีไว้เพ่ือท้ำพันธุ์จะได้รับควำมเสียหำย 
 3.4.5 ควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจรำยได้ของประเทศลดลง รัฐต้องมีรำยจ่ำยสูงขึ นจำกกำร
ซ่อมบูรณะซ่อมแซมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเกิดข้ำวของใช้มีรำคำแพง 
 3.4.6 ควำมเสียหำยทำงด้ำนสุขภำพอนำมัยของประชำชนขณะเกิดอุทกภัยขำดน ้ำดีน ้ำใช้ใน
กำรอุปโภคบริโภค ขำดควำมสะดวกด้ำนห้องน ้ำ ห้องส้วมท้ำให้เกิดโรคระบำด เช่น โรคน ้ำกัดเท้ำ 
โรคอหิวำตกโรค รวมทั งโรคเครียดมีควำมวิตกกังวลสูงและโรคประสำทตำมมำ 
 3.4.7 ควำมเสียหำยที่มีต่อทรัพยำกรธรรมชำติฝนตกที่หนัก น ้ำที่ท่วมขึ นมำบนแผ่นดินและ
กระแสน ้ำที่ไหลเชี่ยวท้ำให้เกิดดินถล่มได้นอกจำกนั นผิวหน้ำดินที่อุดมสมบูรณ์จะถูกน ้ำพัดพำลงสู่ที่ต่้ำ 
ท้ำให้ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ และแหล่งน ้ำเกิดกำรตื นเขิน 
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3.5 สถานการณ์การเกิดอุทกภัยที่ผ่านมา 

 ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ อุทกภัยได้สร้ำงควำมเสียหำยในหลำยพื นที่ของประเทศเป็นปัญหำที่เกิด
ขึ นมำนำนซ ้ำซำก ซึ่งคำดว่ำจะทวีควำมรุนแรงเพิ่มขึ นเรื่อยๆ เนื่องจำกสภำพอำกำศที่แปรปรวน 
จำกกำรเกิดน ้ำท่วมนับตั งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (2556) 
ได้สรุปควำมเสียหำยไว้ดังนี  (ตำรำงที่ 7) 
 - ปี 2545 ในช่วงระหว่ำงปลำยเดือนสิงหำคมถึงต้นเดือนกันยำยน มีพำยุฝนที่เกิดจำก
ร่องควำมกดอำกำศต่้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำชีและมูลอย่ำงต่อเนื่อง ก่อให้เกิดฝนตกหนักในหลำยพื นที่ เกิด
ปริมำณน ้ำไหลหลำกแต่เนื่องจำกลุ่มน ้ำไม่สำมำรถรองรับปริมำณน ้ำและระบำยได้ทันจึงไหลท่วมขังใน
พื นที่ต่ำงๆและประกอบกับเป็นช่วงที่ระดับน ้ำทะเลหนุนสูงขึ นท้ำให้เกิดน ้ำท่วมกระจำยในพื นที่ลุ่มน ้ำ
ทั งสองเป็นบริเวณกว้ำง ครอบคลุม 10 จังหวัด บริเวณที่ได้รับควำมเสียหำยมำกที่สุด ได้แก่ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และยโสธร ท้ำให้มีพื นที่กำรเกษตรเสียหำยประมำณ 3 ล้ำนไร่ จำกนั น
ช่วงเดือนกันยำยนถึงตุลำคมได้เกิดน ้ำท่วมเสียหำยเป็นบริเวณกว้ำงในบริเวณภำคเหนือ ภำคกลำง และ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือบำงส่วน รวม 72 จังหวัด ท้ำให้พื นที่กำรเกษตรได้รับควำมเสียหำยประมำณ 
10,435,115 ไร่ มูลค่ำควำมเสียหำย 13,385 ล้ำนบำท โดยเฉพำะจังหวัดลพบุรี มีน ้ำป่ำทะลักจำก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ท้ำให้น ้ำเข้ำท่วมถึงเขตเทศบำลต้ำบลล้ำนำรำยณ์  
 - ปี 2546 ในช่วงกลำงเดือนตุลำคมถึงปลำยเดือนอิทธิพลของพำยุดีเปรสชั่นที่พำดผ่ำนประเทศไทย
และขึ นฝั่งที่ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 23 ตุลำคม 2546 ส่งผลให้จังหวัดเพชรบุรีและบริเวณภำคใต้ตอนบน
มีฝนตกหนักเกิดน ้ำท่วมฉับพลันและน ้ำป่ำไหลหลำกในพื นที่ลุ่มและพื นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพำะบริเวณ
จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและสุรำษฎร์ธำนี จำกนั นช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงต้นเดือนธันวำคม
หย่อมควำมกดอำกำศต่้ำก้ำลังแรงซึ่งมีกลุ่มฝนหนำแน่นปกคลุมบริเวณอ่ำวไทยในทำงด้ำนตะวันออกของ
จังหวัดนครศรีธรรมรำชประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่ำนอ่ำวไทยท้ำให้ภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย
บริเวณจังหวัดชุมพร สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำชพัทลุง และสงขลำ มีฝนตกชุกหนำแน่นกับมีฝนตกหนัก
ในหลำยพื นที่อย่ำงต่อเนื่องจึงจะท้ำให้เกิดน ้ำท่วมฉับพลันและน ้ำป่ำไหลหลำกเพ่ิมมำกขึ นรวม 66 จังหวัด 
พื นที่กำรเกษตรของได้รับควำมเสียหำยประมำณ 1,595,557 ไร่ มูลค่ำควำมเสียหำย 2,050 ล้ำนบำท 
 - ปี 2547 ในช่วงระหว่ำงวันที่  18-20 พฤษภำคม 2547 ปริมำณน ้ำฝนหนักมำกกว่ำปกติ
โดยเฉพำะวันที่ 20 พฤษภำคม 2547 มีปริมำณน ้ำฝนมำกถึง 160 มิลลิเมตร ท้ำให้ดินบนภูเขำสูงชัน
ไม่สำมำรถอุ้มน ้ำไว้ได้เกิดดินถล่มลงมำอย่ำงรุนแรงในบริเวณป่ำธรรมชำติและไร่ร้ำง โดยมีพื นที่ประสบภัย 
3 อ้ำเภอ 3 จังหวัด (อ้ำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก อ้ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอ้ำเภอสบเมย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน) รำษฎร์ได้รับควำมเดือดร้อน บ้ำนเรือน สิ่งสำธำรณะประโยชน์ ถนน ท้ำนบ 
เหมือง ฝำย และพื นที่เกษตรได้รับควำมเสียหำยจ้ำนวนมำก จำกนั นช่วงกลำงเดือนมิถุนำยนได้เกิด
พำยุดีเปรสชั่น "จันทู" ที่พัดเคลื่อนตัวมำจำกประเทศลำวท้ำให้เกิดฝนตกลงมำอย่ำงหนักท่ัวภำคเหนือ
และภำคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้พื นที่ของจังหวัดน่ำน  แพร่ เพชรบูรณ์ และพิษณุโลกเกิดน ้ำท่วม
และได้รับควำมเสียหำยอย่ำงหนัก ช่วงปลำยเดือนกรกฎำคมถึงกลำงเดือนสิงหำคม มีฝนตกหนัก
อย่ำงต่อเนื่องท้ำให้เกิดน ้ำท่วมบริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเฉพำะ
ช่วงกลำงเดือนสิงหำคม ฝนตกหนักมำกจนท้ำให้เกิดน ้ำท่วมและน ้ำป่ำไหลหลำกในจังหวัดนครนำยก 
ปรำจีนบุรี ภำคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั งบริเวณเขำใหญ่ จำกนั นช่วงกลำงเดือนกันยำยน มีกลุ่มเมฆ
ปกคลุม ในบริเวณประเทศไทยบริเวณภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ำให้เกิดฝนตกหนัก
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โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริเวณภำคเหนือมีฝนตกหนักอย่ำงต่อเนื่องเกิดน ้ำป่ำไหลหลำกเข้ำท่วมพื นที่นำ
เสียหำยจ้ำนวนมำก พื นที่ได้รับควำมเสียหำยรวม 59 จังหวัด พื นที่กำรเกษตรของได้รับควำมเสียหำย
ประมำณ 3,298,733 ไร่ มูลค่ำควำมเสียหำย 850 ล้ำนบำท 
 - ปี 2548 ช่วงวันที่ 12 -13 สิงหำคม ได้เกิดพำยุดีเปรสชั่นบริเวณภำคเหนือท้ำให้เกิดฝนตกหนัก
ในหลำยพื นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน น่ำน และล้ำปำงซึ่งภำยหลังจำกฝนถล่มหนัก
ในภำคเหนือตอนบนท้ำให้หลำยจังหวัด ถูกน ้ำป่ำทะลักเข้ำท่วมจมบำดำลโดยเฉพำะที่ อ้ำเภอปำงมะผ้ำ
อ้ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และตำมอ้ำเภอรอบนอกในพื นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย น่ำนและ
ล้ำปำงและในช่วงปลำยเดือนกันยำยนอิทธิพลของพำยุไต้ฝุ่น “ดอมเรย” ส่งผลให้เกิดฝนตกใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพำะบริเวณจังหวัดนครพนม มุกดำหำร สกลนคร อุดรธำนี และ
หนองคำยซึ่งท้ำให้เกิดภำวะน ้ำป่ำไหลหลำกและน ้ำท่วมฉับพลัน จำกนั นช่วง 21-27 ตุลำคม พำยุฝนพัด
กระหน่้ำติดต่อกัน ท้ำให้น ้ำป่ำจำกเทือกเขำตะนำวศรีไหล่บ่ำท่วมพื นที่หลำยอ้ำเภอของจังหวัดชุมพร 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี รำชบุรี และกำญจนบุรี จำกนั นช่วงเดือนธันวำคม มีกลุ่มเมฆปกคลุมภำคใต้
ของประเทศไทยตั งแต่ช่วงต้นเดือนจนถึงปลำยเดือนประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้ท้ำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน จึงท้ำให้เกิดน ้ำท่วมอย่ำงหนักบริเวณ
ภำคใต้ตอนล่ำง ได้แก่ จังหวัดสงขลำ นครศรีธรรมรำช ปัตตำนี นรำธิวำส พัทลุงตรัง ยะลำ และสตูล 
รวม 63 จังหวัด พื นที่กำรเกษตรของได้รับควำมเสียหำยประมำณ 1,701,450 ไร่ มูลค่ำควำมเสียหำย 
5,982 ล้ำนบำท 
 - ปี 2549 ในช่วงเดือนพฤษภำคมมีกลุ่มเมฆปกคลุมภำคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพำะ
ในช่วงวันที่ 21-23 พฤษภำคม จะเห็นว่ำมีกลุ่มเมฆหนำบริเวณภำคเหนือตอนล่ำง บริเวณจังหวัดแพร่ 
อุตรดิตถ์ สุโขทัยท้ำให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณดังกล่ำวประกอบกับร่องควำมกดอำกำศต่้ำหรือร่องฝนได้
พำดผ่ำนภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท้ำให้บริเวณดังกล่ำวมีฝนตกหนักเกิดขึ นและ
เกิดน ้ำท่วมฉับพลันและร้ำยแรงในรอบ 38 ปี ที่ก่อให้เกิดควำมสูญเสียทั งชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชำชน
ในพื นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ ล้ำปำง และน่ำน จำกนั นในช่วงเดือนกันยำยนถึงตุลำคม มีอิทธิพล
ของพำยุ "ช้ำงสำร" ได้เคลื่อนตัวเข้ำสู่ประเทศไทยทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือและพัดผ่ำนภำคเหนือ
และภำคกลำง จึงท้ำให้เกิดฝนตกหนักอย่ำงต่อเนื่องเป็นผลท้ำให้เกิดน ้ำท่วมอย่ำงหนักเป็นบริเวณกว้ำง 
จำกพื นที่น ้ำท่วมตั งแต่เดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม จะเห็นได้ว่ำในช่วงเดือนพฤษภำคมถึงสิงหำคม 
เกิดน ้ำท่วมบริเวณภำคเหนือ ในพื นที่จังหวัด น่ำนแพร่ สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์หลังจำกนั นน ้ำเหนือ
ได้ไหลเข้ำสู่พื นที่ภำคกลำงท้ำให้เกิดน ้ำท่วมตั งแต่จังหวัดก้ำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนำท สิงห์บุรี 
อ่ำงทอง สุพรรณบุรี อยุธยำปทุมธำนี นนทบุรี  รวมถึงกรุงเทพมหำนครได้รับควำมเสียหำยพื นที่ได้รับ
ควำมเสียหำยรวมทั งสิ น 58 จังหวัด พื นที่กำรเกษตรของได้รับควำมเสียหำยประมำณ 6,560,541 ไร่ 
มูลค่ำควำมเสียหำย 9,627 ล้ำนบำท 
 - ปี 2550 อุทกภัยเริ่มมำตั งแต่เดือนกันยำยน 2550 ซึ่งมีพื นที่ประสบอุทกภัยทั งทำงภำคเหนือ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือภำคตะวันออกและภำคกลำง โดยส่งผลให้เกิดภำวะน ้ำล้นชำยฝั่งของแม่น ้ำสำยหลกั 
เช่น แม่น ้ำปิง วัง ยม น่ำน ป่ำสัก และเจ้ำพระยำ เป็นต้นท้ำให้หลำยพื นที่มีสภำพน ้ำท่วมขังประกอบกับ
มีกำรผันน ้ำเข้ำเก็บกักเอำไว้ในพื นที่ว่ำงเพื่อบรรเทำปัญหำน ้ำท่วมโดยเฉพำะพื นที่กำรเกษตรใน
จังหวัดชัยนำทสิงห์บุรี อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ สุพรรณบุรี และปทุมธำนีและอิทธิพลของพำยุไต้ฝุ่น 
"เลกีมำ" ที่พัดผ่ำนประเทศไทย ท้ำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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ภำคเหนือ และภำคกลำง ท้ำให้เกิดปัญหำน ้ำท่วมหนักส่งผลต่อพื นที่ทำงกำรเกษตรโดยเฉพำะนำข้ำว  
ซึ่งเป็นพื นที่ลุ่มถูกน ้ำท่วมขังสร้ำงควำมเสียหำยต่อผลผลิตอย่ำงมำกทั งนี พบว่ำมีพื นที่ประสบภัยน ้ำท่วม 
2,466,590 ไร่ จำก 28 จังหวัด ได้แก่ เชียงรำย เชียงใหม่ พะเยำ ล้ำพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตำก 
ก้ำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธำนี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ ขอนแก่น ชัยภูมิ 
หนองคำย มุกดำหำร ร้อยเอ็ด อ้ำนำจเจริญ หนองบัวล้ำภู มหำสำรคำม เลย อุบลรำชธำนี กำฬสินธุ์ 
และนครรำชสีมำรวมทั งสิ น 58 จังหวัด พื นที่กำรเกษตรของได้รับควำมเสียหำยส่วนใหญ่เป็นพื นที่นำข้ำว 
พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและพืชอ่ืน ประมำณ 1,617,284 ไร่ มูลค่ำควำมเสียหำย 1,687 ล้ำนบำท 
 - ปี 2551 ประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่องจำกปีที่แล้วปริมำณฝนรวมตลอดปีสูงกว่ำค่ำปกติ
เกือบทุกภำคของประเทศนอกจำกนี ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจำกพำยุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้ำใกล้
ประเทศไทยได้แก่ พำยุไซโคลน “นำร์กีส” ที่เคลื่อนเข้ำสู่ประเทศพม่ำ ในช่วงต้นเดือนพฤษภำคม
พำยุโซนร้อน “คัมมูริ” ที่เคลื่อนเข้ำสู่ประเทศเวียดนำมตอนบนในช่วงต้นเดือนสิงหำคมและพำยุโซน
ร้อน “นูล” ที่เคลื่อนเข้ำสู่ประเทศกัมพูชำในช่วงกลำงเดือนพฤศจิกำยนโดยในปีนี มีพำยุหมุนเขตร้อน
เคลื่อนเข้ำสู่ประเทศไทยเพียง 1 ลูกคือพำยุดีเปรสชันที่อ่อนก้ำลังลงจำกพำยุโซนร้อน “เมขลำ” ได้
เคลื่อนเข้ำสู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 30 กันยำยน แล้วอ่อนก้ำลังลง
เป็นหย่อมควำมกดอำกำศต่้ำปกคลุมบริเวณภำคเหนือตอนกลำงและสลำยตัวไปในวันต่อมำส่งผลให้
ประเทศไทยมีปริมำณและกำรกระจำยของฝนเพ่ิมขึ นกับมีฝนหนักถึงหนักมำกบำงพื นที่ในช่วงดังกล่ำว
โดยช่วงกรกฎำคมถึงกลำงเดือนสิงหำคม มีอิทธิพลของหย่อมควำมกดอำกำศต่้ำบริเวณภำคเหนือ
ตอนบนท้ำให้เกิดฝนตกหนักในพื นที่จังหวัดเชียงรำย น่ำน พิษณุโลก เพชรบูรณ์เป็นผลท้ำให้เกิดน ้ำท่วม
ในบริเวณดังกล่ำว โดยฝนตกติดต่อกันหลำยวันส่งผลให้ระดับน ้ำในแม่น ้ำน่ำนเพ่ิมขึ นและเริ่มเอ่อเข้ำ
ท่วมพื นที่ อ้ำเภอท่ำวังผำจังหวัดน่ำน ส่วนช่วงเดือนกันยำยนอิทธิพลของร่องควำมกดอำกำศต่้ำก้ำลังแรง
พำดผ่ำนบริเวณภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ำให้ประเทศไทยมี
ฝนตกชุกหนำแน่นและมีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดจำกน ้ำท่วมฉับพลันและน ้ำป่ำไหลหลำกหลำยพื นที่ท้ำให้
เกิดควำมเสียหำยแก่พื นที่กำรเกษตรจ้ำนวน 65 จังหวัด โดยมีพื นที่กำรเกษตรที่ได้รับควำมเสียหำย
ประมำณ 6,590,655 ไร่ มูลค่ำควำมเสียหำย 7,601 ล้ำนบำท โดยจังหวัดที่มีพื นที่กำรเกษตรเสียหำย
มำกที่สุด ได้แก่จังหวัดลพบุรี นอกจำกนี ในช่วงวันที่ 31 ตุลำคม - 1 พฤศจิกำยน 2551 อิทธิพลของ
หย่อมควำมกดอำกำศต่้ำก้ำลังค่อนข้ำงแรงปกคลุมภำคกลำงของประเทศไทยและเคลื่อนตัวไปทำง
ทิศตะวันตกตำมแนวร่องควำมกดอำกำศต่้ำที่พำดผ่ำนภำคกลำงและภำคตะวันออก ท้ำให้มีฝนตกชุก 
และฝนตกหนักต่อเนื่องในบำงพื นที่โดยเฉพำะในภำคเหนือภำคกลำง และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จำกภำวะดังกล่ำวท้ำให้เกิดน ้ำท่วมฉับพลัน และน ้ำป่ำไหลหลำกอีกทั งยังเป็นเหตุให้ระดับน ้ำในแม่น ้ำปิง 
แม่น ้ำวัง แม่น ้ำเจ้ำพระยำ และแม่น ้ำชีมีระดับสูงขึ นท้ำให้กรมชลประทำนต้องระบำยน ้ำท้ำยเขื่อนใน
ปริมำณที่เพิ่มมำกขึ นส่งผลให้น ้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้ำท่วมบ้ำนเรือนและพื นที่กำรเกษตรที่อยู่ติดกับริมฝั่ง
ของแม่น ้ำ ในหลำยจังหว ัด เช ่น จ ังหว ัดตำก  ส ิงห ์บ ุร ี อ ่ำงทอง พระนครศร ีอย ุธยำ ช ัยภ ูม ิ 
มหำสำรคำม รวมทั งสภำวะน ้ำท่วมในภำคใต้เนื่องจำกพำยุโซนร้อน “นูล” ที่มีอิทธิพลท้ำให้ฝนตก
ต่อเนื่องหลำยวันตั งแต่วันที่ 10 พฤศจิกำยน ท้ำให้น ้ำท่วมในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช พัทลุง 
ปัตตำนี สงขลำ ตรัง และนรำธิวำส 
 - ปี 2552 ประเทศไทยมีฝนชุกในช่วงเดือนมีนำคมถึงพฤษภำคมส่วนเดือนอ่ืนๆเกือบทุกภำค
มีฝนน้อย ปริมำณฝนรวมทั่วประเทศตลอดปีสูงกว่ำค่ำปกติประมำณ 2 เปอร์เซ็นต์แต่ต่้ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 
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(ปี 2551 มีปริมำณฝน 1751.4 มิลลิเมตรสูงกว่ำค่ำปกติ 11 เปอร์เซ็นต์) และในปีนี มีพำยุหมุนเขตร้อน
เคลื่อนเข้ำสู่ประเทศไทยเพียง 1 ลูกคือพำยุดีเปรสชันที่อ่อนก้ำลังลงจำกไต้ฝุ่น“กิสนำ” โดยเคลื่อน
เข้ำสู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณอ้ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนีเมื่อวันที่ 30 กันยำยนและ
อ่อนก้ำลังลงเป็นหย่อมควำมกดอำกำศต่้ำก้ำลังแรงปกคลุมบริเวณจังหวัดอุบลรำชธำนีและศรีสะเกษ
ในวันต่อมำส่งผลให้ประเทศไทยมีกำรกระจำยของฝนเพ่ิมขึ นกับมีฝนหนักถึงหนักมำกบำงพื นที่
โดยเฉพำะบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคกลำงและมีรำยงำนน ้ำท่วมบำงพื นที่ในช่วงดังกล่ำว
ในช่วงกลำงเดือนมิถุนำยนและกลำงเดือนกรกฎำคม ร่องควำมกดอำกำศต่้ำพำดผ่ำนบริเวณภำคเหนือ
และภำคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยรวมทั งอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้ำลังแรงพัดปกคลุม
ทะเลอันดำมัน ประเทศไทย และอ่ำวไทย ท้ำให้บริเวณดังกล่ำวมีฝนตกค่อนข้ำงหนัก โดยเฉพำะจังหวัด
อุตรดิตถ์ แพร่ สุโขทัยท้ำให้เกิดน ้ำท่วมฉับพลันและน ้ำป่ำไหลหลำก ในพื นที่ดังกล่ำวและในพื นที่ 
4 จังหวัดภำคใต้ ได้แก่ จังหวัดพังงำ ระนอง สตูล และตรัง ส่วนในช่วงกรกรกฎำคมถึงกันยำยน 
อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้ำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทยและอ่ำวไทย
ประกอบกับร่องควำมกดอำกำศต่้ำพำดผ่ำนภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ำให้เกิดน ้ำท่วม
ฉับพลันและน ้ำป่ำไหลหลำก ในพื นที่จังหวัดภำคตะวันออกได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตรำด 
เชียงรำย น่ำน ลพบุรี และล้ำปำง และช่วงต้นเดือนพฤศจิกำยนอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ก้ำลังแรงพัดปกคลุมภำคใต้และอ่ำวไทยในช่วงวันที่ 3-8 พฤศจิกำยน ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและ
เกิดน ้ำท่วมในพื นที่ภำคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช พัทลุง ชุมพรสงขลำ สตูล ตรัง 
นรำธิวำส ยะลำ และปัตตำนี พื นที่ได้รับควำมเสียหำยรวมทั งสิ น 64 จังหวัด พื นที่กำรเกษตรของได้รับ
ควำมเสียหำยประมำณ 2,958,523 ไร่ มูลค่ำควำมเสียหำย 5,252 ล้ำนบำท 
 - ปี 2553 เกิดเหตุกำรณ์น ้ำท่วมในประเทศไทยหนักที่สุดในรอบหลำยสิบปี เนื่องจำกมีฝนตกหนัก
ในหลำยพื นที่ ในช่วงเดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน ก่อให้เกิดควำมเสียหำยทั งชีวิตและทรัพย์สินในหลำยพื นที่
ซึ่งอุทกภัยครั งนี เริ่มขึ นตั งแต่วันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2553 จนกระทั่งสถำนกำรณ์คลี่คลำยทั งหมด
เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2553 ซึ่งมีสำเหตุกำรเกิดมำจำกอิทธิพลของร่องควำมกดอำกำศต่้ำพำดผ่ำน
ภำคใต้ตอนบน ภำคกลำงและภำคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท้ำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุก
หนำแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมำก หลำยพื นที่เกิดน ้ำท่วมเฉียบพลัน น ้ำป่ำไหลหลำก เข้ำท่วม
บ้ำนเรือนรำษฎร์และพื นที่กำรเกษตร โดยร่องมรสุมก้ำลังแรงดังกล่ำวมีสำเหตุจำกปรำกฏกำรณ์ลำนิญำ 
ที่มำเร็วกว่ำปกติ โดยฝนได้ตกลงมำในพื นที่หลังเขำเป็นเวลำหลำยวันเฉลี่ยมำกกว่ำ 100 มิลลิเมตรต่อวัน 
ประกอบกับควำมแปรปรวนของร่องฝน ซึ่งปกติจะต้องเคลื่อนลงไปแถวภำคใต้แล้ว ท้ำให้ปริมำณน ้ำใน
อ่ำงเก็บน ้ำหลำยแห่งมีปริมำณน ้ำเกินกว่ำระดับกักเก็บ โดยเฉพำะเขื่อนล้ำพระเพลิง เขื่อนล้ำตะคอง
เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ จนต้องเร่งระบำยน ้ำออกสู่พื นที่ท้ำยเขื่อน ซึ่งท้ำให้หลำยพื นที่เกิดอุทกภัยอย่ำงหนัก
เป็นเวลำเกือบหนึ่งเดือนที่พื  นที ่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยและมีผู ้เสียชีวิต  โดยอุทกภัยใน
จังหวัดนครรำชสีมำ ยังพบว่ำมีสำเหตุมำกจำกกำรรุกล ้ำล้ำน ้ำล้ำตะคองและล้ำพระเพลิง ท้ำให้พื นที่
ไม่สำมำรถเก็บกักน ้ำเอำไว้ได้  ส่วนอุทกภัยในภำคใต้ระบุว่ำเกิดจำกอิทธิพลของพำยุดีเปรสชั่นบริเวณ
อ่ำวไทยตอนล่ำงเคลื่อนตัวผ่ำนภำคใต้ ท้ำให้ภำคใต้มีฝนตกชุกหนำแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมำก
ในหลำยพื นที่ ท้ำให้เกิดน ้ำท่วมเฉียบพลัน น ้ำป่ำไหลหลำก เข้ำท่วมบ้ำนเรือนรำษฎร์และพื นที่กำรเกษตร 
วำตภัยและคลื่นมรสุมซัดฝั่งรวมทั งพำยุไซโคลน“จำล” ท้ำให้ผลกระทบจำกอุทกภัยเพ่ิมมำกขึ นพื นที่
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ได้รับควำมเสียหำยรวมทั งสิ น 74 จังหวัด พื นที่กำรเกษตรของได้รับควำมเสียหำยประมำณ 
10,909,561 ไร่ มูลค่ำควำมเสียหำย 16,338 ล้ำนบำท 
 - ปี 2554 เกิดอุทกภัยรุนแรงที่เกิดขึ นระหว่ำงฤดูมรสุมในประเทศไทย ซึ่งเกิดผลกระทบต่อ
บริเวณลุ่มแม่น ้ำเจ้ำพระยำและลุ่มน ้ำโขง เริ่มตั งแต่ปลำยเดือนกรกฎำคมและสิ นสุดเมื่อวันที่ 16 
มกรำคม พ.ศ. 2555 อุทกภัยครั งนี ถูกกล่ำวว่ำเป็น อุทกภัยครั งร้ำยแรงที่สุดทั งในแง่ของปริมำณน ้ำและ
จ้ำนวนผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยครั งนี เริ่มขึ นในระหว่ำงฤดูมรสุม เมื่อพำยุหมุนนกเตนขึ นฝั่งทำง
ตอนเหนือของเวียดนำม ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักทำงภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย และท้ำให้เกิดอุทกภัยในหลำยจังหวัดเริ่มตั งแต่วันที่ 31 กรกฎำคม เกิดอุทกภัยใน 16 จังหวัด 
ขณะที่ฝนยังคงตกลงมำอย่ำงหนัก และภำยในเวลำไม่นำนก็เกิดอุทกภัยทำงภำคใต้และภำคกลำง 
เมื่อแม่น ้ำเจ้ำพระยำได้รับน ้ำปริมำณมำกจำกแม่น ้ำสำขำ จึงส่งผลกระทบต่อหลำยจังหวัดในภำคกลำง 
จนถึงวันที่ 4 ตุลำคม 2554 จังหวัดยังได้รับผลกระทบ และเสี่ยงต่ออุทกภัยเพ่ิมเติมต่อเนื่องด้วยเขื่อน
ส่วนใหญ่มีระดับน ้ำใกล้หรือเกินควำมจุท้ำให้ต้องเร่งระบำยน ้ำออกจำกเขื่อนโดยก่อนหน้ำนี ได้เกิด
อุทกภัยและดินถล่มทำงภำคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเริ่มตั งแต่วันที่ 23 มีนำคมแล้ว เหตุกำรณ์ดังกล่ำว
ท้ำให้มีผู้เสียชีวิตอย่ำงน้อย 53 คน และสร้ำงควำมเสียหำยมำกมำยประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน
หลำยภำคส่วนของประเทศจึงมักเกิดน ้ำท่วมฉับพลันตำมฤดูกำล อุทกภัยมักเริ่มขึ นในภำคเหนือแล้ว
ค่อยขยำยวงลงมำตำมแม่น ้ำเจ้ำพระยำผ่ำนที่รำบภำคกลำง ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำมแม่น ้ำชี
และมูล ซึ่งไหลลงแม่น ้ำโขง หรือในพื นที่ลำดเขำชำยฝั่งในภำคตะวันออกและภำคใต้ ส่วนที่เหลือของ
พำยุหมุนเขตร้อนซึ่งพัดถล่มประเทศเวียดนำมหรือคำบสมุทรทำงใต้เพิ่มปริมำณน ้ำฝนโดยทั่วไป 
ซึ่งส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงต่ออุทกภัยมำกขึ นไปอีก ถึงแม้ว่ำประเทศไทยจะมีระบบควบคุมกำรระบำยน ้ำ 
รวมถึงเขื่อนหลำยแห่ง คลองชลประทำนและพื นที่รับน ้ำ (แก้มลิง) แต่ยังไม่เพียงพอต่อกำรป้องกัน
ควำมเสียหำยอันเกิดจำกอุทกภัย พื นที่ได้รับควำมเสียหำยรวมทั งสิ น 74 จังหวัด พื นที่กำรเกษตรของ
ได้รับควำมเสียหำยประมำณ 11,798,241 ไร่ มูลค่ำควำมเสียหำย 23,839 ล้ำนบำท 
 - ปี 2555 เริ่มเกิดอุทกภัยขึ นในภำคเหนือและภำคใต้ซึ่งเริ่มมีควำมชัดเจนในช่วงปลำยเดือน
พฤษภำคมเนื่องจำกอิทธิพลของร่องมรสุมพำดผ่ำนภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้ำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทย และอ่ำวไทยซึ่งท้ำ
ให้ทั่วทุกภำคของประเทศมีฝนตกชุกหนำแน่นและมีฝนตกหนักบำงแห่งโดยวันที่ 27 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2555 ได้เกิดพำยุฝนฟ้ำคะนองพัดถล่มบ้ำนเรือนประชำชนได้รับควำมเสียหำยท้ำให้จังหวัดสงขลำ 
ได้ประกำศให้พื นที่ 4 อ้ำเภอ ของจังหวัด เป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน ประกอบด้วย อ้ำเภอหำดใหญ่ 
นำหม่อม สะเดำ และ คลองหอยโข่ง และเมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2555 ได้เกิดอุทกภัยในพื นที่ 
5 จังหวัดภำคใต้คือ จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต ระนอง ชุมพร และสุรำษฎร์ธำนี พื นที่ได้รับควำมเสียหำย
รวมทั งสิ น 28 จังหวัด 
 - ปี 2556 เริ่มเกิดอุทกภัยชัดเจน ในช่วงเดือนกันยำยนถึงเดือนตุลำคม จำกอิทธิพลร่องมรสุมที่
พำดผ่ำนประเทศไทยในพื นที่ภำคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตำก ก้ำแพงเพชร 
นครสวรรค์ และอุทัยธำนี ภำคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครรำชสีมำ 
บุรีรัมย์ และมหำสำรคำม รวมทั งภำคกลำงและภำคตะวันออกอย่ำงต่อเนื่อง ท้ำให้มีฝนตกหนักถึง
หนักมำกบริเวณจังหวัดลพบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรำ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตรำด และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้ก้ำลังค่อนข้ำงแรงพัดปกคลุมบริเวณภำคใต้ตอนล่ำงและทะเลอันดำมัน ส่งผลให้เกิด
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ฝนตกหนักและน ้ำท่วมฉับพลันในหลำยพื นที่  เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร ระนอง 
นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนี สงขลำ พัทลุง ตรัง ปัตตำนี กระบี่และสตูล พื นที่ได้รับควำมเสียหำย
รวมทั งสิ น 74 จังหวัด พื นที่กำรเกษตรของได้รับควำมเสียหำยประมำณ 6,099,777 ล้ำนไร่ มูลค่ำควำม
เสียหำย 1,841 ล้ำนบำท  

ตารางท่ี 7 สถิติสถำนกำรณ์อุทกภัยของประเทศไทย (ตั งแต่ปี พ.ศ. 2545–2556) 

พ.ศ. 
พื นที่ประสบภัย ราษฎร์ประสบภัย 

(คน) 
ราษฎร์ประสบภัย 

(ครัวเรือน) 
พื นที่การเกษตรเสียหาย 

(ไร่) 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) จังหวัด หมู่บ้าน 

2545 72 18,510 5,127,652 1,373,942 10,435,115 13,385,316,549 

2546 66 5,281 1,882,017 485,436 1,595,557 2,050,262,243 

2547 59 9,964 2,324,441 619,797 3,298,733 850,659,584 

2548 63 10,326 2,874,673 763,847 1,701,450 5,982,283,276 

2549 58 22,771 6,050,674 1,673,822 6,560,541 9,627,418,620 

2550 54 12,848 2,326,179 571,566 1,617,284 1,687,865,982 

2551 65 38,448 7,921,127 2,031,943 6,590,655 7,601,796,302 

2552 64 33,847 8,881,758 2,308,969 2,958,523 5,252,613,976 

2553 74 48,488 13,485,963 3,917,333 10,909,561 16,338,772,341 

2554 
2555 
2556 

74 
28 
74 

53,380 
8,012 
35,765 

16,224,302 
1,733,890 
5,923,380 

5,247,125 
541,006 

1,907,472 

11,798,241 
- 

6,099,777 

23,839,219,356 
- 

1,841,217,148 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (2556) 

 
3.6 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดน ้าท่วม 
 กำรเกิดอุทกภัยขึ นอยู่กับปัจจัยหลำยปัจจัยร่วมกัน  อำจเกิดขึ นเนื่องจำกปัจจัยควำมผันแปรจำก
ธรรมชำติหรือจำกกำรกระท้ำของมนุษย์เป็นตัวเร่ง โดยมปีัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเกิดน ้ำท่วมดังต่อไปนี  
 3.6.1 ปริมำณน ้ำฝน เมื่อฝนตกลงมำบนผิวดิน จะมีน ้ำบำงส่วนขังอยู่บนผิวดิน และบำงส่วน
ซึมลงไปสะสมอยู่ในดิน และเมื่อมีฝนตกมำกขึ น น ้ำจะไม่สำมำรถซึมลงไปในดิน หรือขังอยู่บนผิวดิน
ได้หมด จึงเกิดน ้ำไหลนองไปบนผิวดิน ซึ่งรวมแล้วจะมีปริมำณมำกหรือน้อย สัมพันธ์กับปริมำณและ
พฤติกรรมของฝนเสมอ จำกนั นน ้ำจะไหลลงสู่ที่ลุ่มต่้ำ ล้ำน ้ำล้ำธำร แล้วไหลลงสู่แม่น ้ำและทะเลต่อไป 
  ฝนในประเทศไทย ส่วนใหญ่ได้มำจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จำกพำยุหมุนที่เกิดใน
ทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นพำยุจรที่พัดมำทำงทิศตะวันออกของประเทศ ได้แก่ พำยุไต้ฝุ่น พำยุโซนร้อน และ
พำยุดีเปรสชันเป็นหลัก ตลอดจนฝนที่น้ำมำโดยพำยุหมุนซึ่งเกิดขึ นเป็นครั งครำวในอ่ำวเบงกอลแล้ว
พัดผ่ำนประเทศไทย พำยุที่น้ำฝนปริมำณมำกเข้ำมำตกตำมภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วประเทศไทย จนเกิดน ้ำท่วมใหญ่
และอุทกภัย ในแต่ละปีนั นจึงได้แก่พำยุจรที่พัดมำทำงทิศตะวันออกผ่ำนประเทศไทย และพำยุหมุนที่
เกิดขึ นเป็นครั งครำวในอ่ำวเบงกอลนั่นเองฝนที่เกิดจำกพำยุดีเปรสชั่น พำยุโซนร้อน และพำยุไต้ฝุ่นมัก
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เริ่มตกในภำคกลำง ภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือประมำณเดือนมิถุนำยน ตำมจ้ำนวนพำยุ
ที่เกิดขึ นตำมธรรมชำติในทะเลจีนใต้ ครั งถึงเดือนกรกฎำคมแนวทำงของพำยุมักเคลื่อนไปอยู่ใน
แนวเหนือประเทศไทยพอถึงเดือนสิงหำคมพำยุจรนี  จะมีแนวพัดผ่ำนเข้ำมำในประเทศไทยอีก 
แล้วมีแนวร่นต่้ำลงมำทำงภำคกลำง และภำคใต้ ตำมล้ำดับ ตั งแต่เดือนสิงหำคมถึงเดือนกันยำยนท้ำให้
ในภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคกลำง ตลอดจนภำคอ่ืนๆ ได้รับฝนตกหนัก เนื่องจำก
อิทธิพลของพำยุจรแต่ละประเภทดังกล่ำวแล้วเกิดน ้ำไหลบ่ำบนผิวดิน และไหลลงสู่ล้ำธำรและแม่น ำ้ 
มีปริมำณมำกจนบำงปีถึงกับเกิดน ้ำท่วมใหญ่ และเกิดอุทกภัยอย่ำงรุนแรงในท้องที่ต่ำงๆ สภำพของ
ฝนที่ตกในพื นที่ลุ่มน ้ำ โดยทั่วไปจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อจ้ำนวนน ้ำที่เกิดขึ น ในล้ำธำรและแม่น ้ำ 
ปริมำณจะน้อยหรือมำกเพียงใดขึ นอยู่กับควำมเข้มของฝนที่ตก ระยะเวลำที่ฝนตก และกำรแผ่กระจำย
ของฝนที่ตกในบริเวณพื นที่ลุ่มน ้ำ 
 3.6.2 ระยะห่ำงจำกทำงน ้ำหรือล้ำน ้ำ โดยทั่วไปพื นที่รำบลุ่มตำมบริเวณสองฝั่งแม่น ้ำที่อยู่ห่ำง
จำกปำกอ่ำว หรือทะเลไม่ไกลนัก ระดับน ้ำในแม่น ้ำบริเวณนั น มักจะอยู่ในอิทธิพลน ้ำขึ นน ้ำลง 
อันเนื่องมำจำกระดับน ้ำทะเลหนุนตลอดเวลำ เมื่อน ้ำที่ไหลหลำกลงมำตำมแม่น ้ำครำวใด มีปริมำณมำก 
และตรงกับฤดูกำล หรือช่วงเวลำที่ระดับน ้ำทะเลหนุนสูงเกินกว่ำปกติ ก็จะท้ำให้เกิดสภำวะน ้ำท่วมและ
อุทกภัย แก่พื นที่ท้ำกำรเกษตร และในเขตที่อยู่อำศัยอย่ำงรุนแรงเสมอมำ 
 3.6.3 สภำพภูมิประเทศ ขนำดของพื นที่ลุ่มน ้ำ ควำมยำวและควำมกว้ำงของพื นที่ลุ่มน ้ำโดย
เฉลี่ยระดับควำมสูง ควำมลำดชันของล้ำน ้ำ และควำมลำดชันของพื นที่ลุ่มน ้ำ รวมทั งแนวทิศทำงของ
พื นที่ลุ่มน ้ำ ล้วนมีอิทธิพลโดยตรงต่อกำรเกิดน ้ำท่ำ และกำรเกิดน ้ำท่วมตำมที่ลุ่มต่ำงๆ เมื่อมีฝนตกหนักเสมอ
โดยเฉพำะลักษณะและส่วนประกอบของพื นที่ลุ่มน ้ำ รูปร่ำงของพื นที่ลุ่มน ้ำ เป็นปัจจัยส้ำคัญในกำรท้ำ
ให้เกิดน ้ำท่วมมำกหรือน้อยแตกต่ำงกัน ดังนี   
  1) พื นที่ลุ่มน ้ำซึ่งมีรูปร่ำงคล้ำย รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ เรียกว่ำ "ลุ่มน ้ารูปขนนก" จะเกิดปัญหำ
น ้ำท่วมหรืออุทกภัยในบริเวณที่ลุ่มไม่มำกนัก ทั งนี เพรำะน ้ำฝนที่ตกในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ ของแต่ละแคว
สำขำจะทยอยไหลลงสู่ล้ำน ้ำสำยใหญ่ในเวลำที่ไม่พร้อมกัน 
  2) พื นที่ลุ่มน ้ำซึ่งมีรูปร่ำงค่อน ข้ำงกลม หรือเป็นรูปพัดเรียกว่ำ "ลุ่มน ้ารูปกลม" จะมี
ล้ำน ้ำสำขำไหลลงสู่ล้ำน ้ำสำยใหญ่ ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง จำกโดยรอบเป็นรัศมีของวงกลม พื นที่ลุ่มน ้ำ
ลักษณะนี  น ้ำจำกล้ำน ้ำสำขำต่ำงๆ มักจะไหลมำรวมกันที่ล้ำน ้ำสำยใหญ่ ในเวลำใกล้เคียงกัน จึงท้ำให้
เกิดน ้ำท่วมใหญ่ในพื นที่บริเวณล้ำน ้ำสำขำบรรจบกันเสมอ 
  3) พื นที่ลุ่มน ้ำซึ่งประกอบด้วย พื นที่ลุ่มน ้ำสองส่วนรวมกัน เรียกว่ำ "ลุ่มน ้ารูปขนาน" มักจะ
เกิดน ้ำท่วมใหญ่ ในบริเวณพื นที่ตอนล่ำง จำกจุดบรรจบของพื นที่ลุ่มน ้ำสองส่วนนั น 
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ภาพที่ 6 พื นที่ลุ่มน ้ำรูปร่ำงต่ำงๆ 
ที่มา : ดัดแปลงมำจำกค้ำรณ (2552) 

 3.6.4 สภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนพืชที่ปกคลุมดินและสภำพกำรใช้ที่ดินในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
ก็เป็นปัจจัยส้ำคัญที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรเกิดปัญหำน ้ำท่วม ตำมท้องที่ต่ำงๆ ไม่น้อยเช่นเดียวกันเช่น 
กำรบุกรุกแผ้ว ถำงป่ำไม้อันเป็นทรัพยำกรหลักในบริเวณพื นที่ต้นน ้ำล้ำธำร หรือในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำทั่วไป 
โดย ปรำศจำกกำรควบคุม ย่อมท้ำให้ผิวดินส่วนใหญ่ ขำดสิ่งปกคลุมในกำรช่วยดูดซึมน ้ำ หรืออำจท้ำ
ให้ผิวดินนั นแน่นขึ น ซึ่งจะมีผลให้เกิดน ้ำไหล บ่ำไปบนผิวดินอย่ำงรวดเร็ว  จนกัดเซำะพังทลำย 
ดินผิวหน้ำให้เสื่อมคุณภำพ และอำจเกิดปัญหำน ้ำท่วมอย่ำงฉับพลัน ในบริเวณพื นที่ลำดชันตอนล่ำงได้ 
พื นที่ส่วนใหญ่ ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นพื นที่ที่ประชำชนใช้ท้ำกำรเกษตรนั น ประกอบด้วยพื นที่ลุ่ม มีแอ่งน ้ำ
หนอง บึง และล้ำคลองธรรมชำติ เพ่ือรับน ้ำเข้ำ และระบำยน ้ำออกจำกพื นที่ได้อย่ำงสะดวก หรือมี
ควำมสมดุลตำมสภำพธรรมชำติดี โดยไม่มีน ้ำท่วมขัง แต่เมื่อมีกำรพัฒนำพื นที่ดังกล่ำวให้เป็นชุมชน
แหล่งอุตสำหกรรม หรือที่อยู่อำศัย จึงมีกำรถมดินปรับพื นที่ สร้ำงถนน สิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ ขยำยตัวออกไป
เป็นบริเวณกว้ำง เป็นเหตุให้แอ่งน ้ำ หนอง บึง และล้ำคลองธรรมชำติทั งหลำยถูกท้ำลำยหมดไปและ
สำเหตุส้ำคัญก็คือ ภำยในเขตชุมชนที่ตั งขึ นใหม่หลำยแห่ง มักไม่ได้สร้ำงระบบกำรระบำยน ้ำออกจำกพื นที่
ให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพขึ นแทน ดังนั น เมื่อถึงเวลำที่มีฝนตกหนัก จึงท้ำให้เกิดน ้ำท่วมขังนำน
และควำมเสียหำยตำมมำ 
 3.6.5 ชนิดและกำรระบำยน ้ำของดิน ชนิดและขนำดของเม็ดดิน ลักษณะกำรเกำะรวมตัว และ
กำรทับถมของดินตำมธรรมชำติ เป็นปัจจัยที่จะท้ำให้กำรไหลซึมของน ้ำลงไปในดิน มีปริมำณมำก
หรือน้อยแตกต่ำงกัน เช่น ดินทรำยและกรวดจะสำมำรถรับน ้ำให้ซึมลงไปในดินได้มำกกว่ำดินที่มี
เนื อละเอียดประเภทดินเหนียว ซึ่งยอมให้น ้ำซึมผ่ำนผิวดินลงไปได้น้อยมำก ดังนั น เมื่อฝนตกหนักใน
บริเวณพื นที่ลุ่มน ้ำที่ผิวดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว น ้ำฝนเกือบทั งหมดก็จะไหลไปบนผิวดินลงสู่ที่ต่้ำ 
ล้ำธำร และแม่น ้ำทันที เป็นเหตุท้ำให้เกิดอุทกภัยขึ นได้โดยง่ำย 
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 3.6.6 พื นที่รำบน ้ำท่วมถึง เป็นที่รำบริมแม่น ้ำหรือล้ำธำร ประกอบด้วยสันดินริมน ้ำและที่ลุ่ม
หลังสันดิน (blackswamp) ซึ่งหน้ำฝนหรือหน้ำน ้ำมักมีน ้ำท่วม (คณำจำรย์ภำควิชำปฐพีวิทยำ, 2551) 
เมื่อมีปริมำณน ้ำมำกกว่ำปกติ โดยน ้ำจะล้นตลิ่งออกมำครอบคลุมพื นที่รำบส่วนใหญ่ถึงเชิงเขำ มักมีกำร
ท่วมเกิดขึ นซ ้ำแล้วซ ้ำอีกในอดีต อย่ำงไรก็ตำมพื นที่นี จะมีควำมอุดมสมบูรณ์ค่อนข้ำงสูง บริเวณพื นที่
รำบลุ่มนี ถูกใช้ประโยชน์ในกำรท้ำนำส่วนใหญ่และได้ผลดีที่รำบน ้ำท่วมถึงหลำยแห่งอยู่ ในบริเวณ
ที่ลุ่มชำยฝั่งทะเลติดกับดินดอนสำมเหลี่ยมปำกแม่น ้ำ และอีกหลำยแห่งอยู่ในบริเวณแม่น ้ำสำยใหญ่ๆ 
ที่มีที่รำบน ้ำท่วมถึงเป็นบริเวณกว้ำงใหญ่ ประกอบด้วย ที่ลุ่มชื นแฉะมีหญ้ำอยู่รก ป่ำน ้ำท่วม ทะเลสำบรูปแอก 
และแอ่งน ้ำต่ำงๆ ในบำงพื นที่อำจเรียกบริเวณที่รำบน ้ำท่วมถึงเหล่ำนี ว่ำดินดอนสำมเหลี่ยม  
 ซึ่งปัจจัยที่ใช้ในกำรกำรวิเครำะห์พื นที่น ้ำท่วม ได้มีงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อหำกรอบแนวคิด
และมุมมองเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ดังกล่ำวดังนี  
 นำถนเรศ และคณะ (2552) ได้ศึกษำปัจจัยกำรเกิดน ้ำท่วมเพ่ือก้ำหนดพื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมด้วย
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ และแนวทำงป้องกันบรรเทำในบริเวณลุ่มน ้ำย่อยทะเลสำบสงขลำฝั่ง
ตะวันตก จังหวัดพัทลุง โดยข้อมูลที่น้ำมำใช้ในกำรศึกษำประกอบด้วยข้อมูลสถิติกำรเกิดน ้ำท่วมใน
เขตจังหวัดพัทลุง ข้อมูลปัจจัยกำรเกิดน ้ำท่วมและควำมสัมพันธ์ของชุมชนกับพื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมจำก
กำรเก็บแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ ฐำนข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ มีวิธีกำรศึกษำโดยใช้เทคนิค
กำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ในกำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงและพื นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดน ้ำท่วม 
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยส้ำคัญที่เป็นตัวเร่งให้เกิดน ้ำท่วมในพื นที่ศึกษำคือ ปริมำณฝนที่ตกใน พื นที่
ศึกษำและพื นที่ใกล้เคียง โดยมีปัจจัยเสริมที่ท้ำให้ปัญหำน ้ำท่วมในพื นที่ศึกษำรุนแรงขึ นคือ ควำมลำดชัน
ของพื นที่ ระยะห่ำงจำกล้ำน ้ำของชุมชน ควำมสำมำรถในกำรระบำยน ้ำของดิน กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื นที่ และเส้นทำงคมนำคม 
 พัชรินทร์ (2550) ได้วิเครำะห์พื นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอุทกภัย อ้ำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง 
โดยใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ด้วยกำรซ้อนทับข้อมูลปัจจัยทำงอุตุนิยมวิทยำและข้อมูลปัจจัย
ทำงกำยภำพ ที่มีผลต่อกำรเกิดอุทกภัย คือ ข้อมูลปริมำณน ้ำฝน ข้อมูลขนำดพื นที่ลุ่มน ้ำ ข้อมูลควำมหนำแน่น
ของทำงน ้ำ ข้อมูลควำมลำดชันของสภำพภูมิประเทศ ข้อมูลลักษณะเนื อดิน ข้อมูลควำมลึกของดิน 
และข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ พื นที่ที่มีโอกำสเสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย
มำกที่สุด มีพื นที่ที่มีโอกำสเสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยมำก มีพื นที่ที่มีโอกำสเสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยปำนกลำง มีพื นที่
ที่มีโอกำสเสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยน้อยและพื นที่ลำดชันบริเวณเชิงเขำ มีพื นที่ที่มีโอกำสเสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย
น้อยที่สุด ตำมล้ำดับ  
 ลิขิต (2558) ได้ประเมินพื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมในจังหวัดสระแก้ว โดยมีปัจจัยที่ใช้ในกำรศึกษำ
ได้แก่ ปริมำณน ้ำฝนเฉลี่ย 30 ปี ระยะห่ำงจำกแหล่งน ้ำผิวดิน สภำพกำรระบำยน ้ำของดิน ควำมลำดชัน
ของพื นที่และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยก้ำหนดให้ผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนภำครัฐที่ เกี่ยวข้องจ้ำนวน 
10 คน ให้คะแนนควำมส้ำคัญ (Weighting) และค่ำน ้ำหนักระดับปัจจัย (Rating) ผลกำรศึกษำจำก
กำรประยุกต์ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ในกำรประเมินพื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วม พบว่ำจังหวัดสระแก้ว
มีพื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมน้อย 1,685.73 ตำรำงกิโลเมตร พื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมปำนกลำง 3,959.19 
ตำรำงกิโลเมตร และพื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมมำก 1,550.52 ตำรำงกิโลเมตร  
 สุภำพร (2558) ได้ศึกษำเพื่อวิเครำะห์พื นที ่เสี ่ยงต่อกำรเกิดน ้ำท่วมลุ ่มน ้ำป่ำสักตอนบน 
อ้ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ โดยกำรซ้อนทับ 
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(Overlay) เข้ำมำช่วยในกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิผลท้ำให้เกิดน ้ำท่วม ผลกำรศึกษำ
พบว่ำมี 7 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปริมำณน ้ำฝน ควำมหนำแน่นลุ่มน ้ำป่ำสักตอนบน ควำมหนำแน่น
ล้ำห้วย ควำมลำดชัน ลักษณะพื นที่และควำมสูง กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และชุดดิน ซึ่งจ้ำแนกพื นที่ที่มี
ควำมเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พื นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดน ้ำท่วมต่้ำมำก ต่้ำ ปำนกลำง สูง และสูงมำก
ซึ่งมีพื นที่ร้อยละ 3.03, 42.81, 0.07, 3.25 และ 0.14 พบว่ำบริเวณแม่น ้ำป่ำสักตอนบนเป็นพื นที่ที่มี
ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดน ้ำท่วมสูงมำก โดยจะเกิดในช่วงเดือนกันยำยนถึงตุลำคม ระยะในกำรเกิด
ประมำณ 3-7 วัน จำกกำรประเมินลกระทบและกำรหำแนวทำงในกำรป้องกันจำกกำรเกิดน ้ำท่วม 
โดยกำรใช้แบบสอบถำม 90 ตัวอย่ำงจำกประชำชนใน 3 ต้ำบล ที่ได้รับผลกระทบจำกน ้ำท่วม 
ได้แก่ ต้ำบลบุ่งคล้ำ ต้ำบลบ้ำนไร่ และต้ำบลลำนบ่ำ พบว่ำพื นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดน ้ำท่วมมีผลกระทบ
ในเรื่องเกษตรกรรมมำกที่สุด เนื่องจำกบริเวณพื นที่ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็ นหลักใน
กำรป้องกันจำกกำรเกิดน ้ำท่วมประชำชนจะมีกำรป้องกัน โดยสร้ำงก้ำแพงข้ำงล้ำน ้ำซึ่งจะช่วยให้น ้ำ
ไม่เอ่อล้นมำท่วมที่อยู่อำศัย พื นที่เกษตรกรรม และอ่ืนๆ 

3.7  การหาพื นที่เสี่ยงต่อการเกิดน ้าท่วม 

 กำรหำพื นที่เสี่ยงภัยต่อกำรเกิดน ้ำท่วมเป็นกำรคำดกำรณ์จำกกำรใช้ฐำนข้อมูลด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำ
จะเป็น ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ ข้อมูลภำพถ่ำยจำกดำวเทียม ข้อมูลสภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลดิน 
มำท้ำกำรวิเครำะห์พื นที่เสี ่ยงภัยน ้ำท่วมออกมำเพื่อใช้ส้ำหรับเป็นฐำนข้อมูลเบื องต้นส้ำหรับกำร
เตรียมกำรณ์ในกำรรับมือกับปัญหำน ้ำท่วมที่อำจจะเกิดขึ น ซึ่งกำรหำพื นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดน ้ำท่วม 
ได้มีงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในกำรหำกรอบแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์พื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วม ดังนี  

พรรณวดี (2544) ได้ศึกษำกำรเกิดน ้ำท่วมบริเวณลุ่มน ้ำยม จังหวัดแพร่ โดยใช้แบบจ้ำลองทำง
คณิตศำสตร์ MIKE 11 ในกำรพยำกรณ์กำรเกิดน ้ำท่วมใน รอบกำรเกิดซ ้ำ 10 ปี 25 ปี และ 100 ปี 
ตำมล้ำดับ และศึกษำลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินในอนำคต ซึ่งได้น้ำระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์
มำใช้ในกำรแสดงผลกำรพยำกรณ์ในเชิงพื นที่น ้ำท่วม ซึ่งแผนที่ที่ได้น้ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ร่วมกับ
ปัจจัยทำงกำยภำพและลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินในอนำคต เพ่ือเสนอแนะแนวทำงกำร
จัดกำรพื นที่น ้ำท่วมที่จะเกิดขึ นในอนำคต บริเวณลุ่มน ้ำยม จังหวัดแพร่ ผลกำรศึกษำได้ระดับน ้ำสูงสุด
ที่รอบปีกำรเกิดซ ้ำ 10 ปี 25 ปี และ 100 ปี ตำมล้ำดับ ซึ่งมีระดับน ้ำสูงกว่ำระดับของตลิ่งเป็นช่วงๆ 
ตลอดล้ำน ้ำและพบว่ำพื นที่น ้ำท่วมโดยส่วนใหญ่ เป็นพื นที่ที่มีกำรใช้ที่ดินป่ำไม้ พื นที่เกษตรกรรมและ
พื นที่อยู่อำศัยตำมล้ำดับ ทั งนี เนื่องมำจำกลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแพร่เป็นพื นที่ต้นน ้ำของลุ่มน ้ำยม 
รวมทั งลักษณะทำงปฐพีวิทยำที่มีควำมเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพรรณพืชป่ำเบญจพรรณ และ
พื นที่น ้ำท่วมในอนำคตไม่มีควำมแตกต่ำงไปจำกเดิมเนื่องจำกแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน
ค่อนข้ำงมีน้อย จำกผลกำรศึกษำครั งนี ได้เสนอแนะแนวทำงในกำรจัดกำรพื นที่น ้ำท่วมซึ่งมีลักษณะเป็น
กำรจัดกำรที่ผสมผสำนกันระหว่ำงกำรจัดกำรโดยใช้โครงสร้ำงทำงวิศวกรรมและกำรจัดกำรที่ไม่ใช้
โครงสร้ำงทำงวิศวกรรม 
 สุพิชฌำย์ (2553) ได้ศึกษำสำเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อกำรเกิดอุทกภัยในพื นที่จังหวัดอ่ำงทอง 
โดยกำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ร่วมกับหลักกำรวิเครำะห์ศักยภำพเชิงพื นที่ในกำรก้ำหนด
และจัดท้ำแผนที่แสดงพื นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอ่ำงทองและเสนอแนะแนวทำงในกำรป้องกันและบรรเทำ
ผลกระทบจำกอุทกภัยที่เหมำะสมกับพื นที่จังหวัดอ่ำงทองผลกำรศึกษำ พบว่ำสำเหตุส้ำคัญที่ท้ำให้เกิด

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



37 

 

อุทกภัยในพื นที่จังหวัดอ่ำงทอง คือ ปริมำณน ้ำในแม่น ้ำเจ้ำพระยำที่ไหลผ่ำนจังหวัดอ่ำงทองมีปริมำณมำก
จนเกินควำมจุของล้ำน ้ำ ท้ำให้ระดับน ้ำสูงขึ นจนล้นตลิ่งเข้ำท่วมพื นที่บริเวณสองฝั่งล้ำน ้ำ รองลงมำคือ 
มีฝนตกหนักในพื นที่ นอกจำกนี ลักษณะทำงกำยภำพของจังหวัดอ่ำงทองยังเอื ออ้ำนวยต่อกำรเกิดอุทกภัย
เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกตั งอยู่บริเวณลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำตอนกลำง จึงเป็นพื นที่รองรับน ้ำหลำกจำกลุ่มน ้ำ
เจ้ำพระยำตอนบนปัจจัยทำงด้ำนกำยภำพจึงถือเป็นปัจจัยส้ำคัญที่มีผลต่อกำรเกิดอุทกภัยในพื นที่
จังหวัดอ่ำงทอง ส้ำหรับกำรก้ำหนดและจัดท้ำแผนที่ แสดงพื นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอ่ำงทอง โดยกำร
ประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ร่วมกับกำรวิเครำะห์ศักยภำพเชิงพื นที่ พบว่ำจังหวัดอ่ำงทองมี
พื นที่เสี่ยงอุทกภัยสูง เป็นพื นที่ 952.01 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.23 ของพื นที่ทั งหมด 
และพื นที่เสี่ยงอุทกภัยปำนกลำง เป็นพื นที่ 7.37 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.77 ของพื นทีท่ั งหมด 
ดังนั นเพ่ือลดควำมรุนแรงและควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ น แนวทำงในกำรป้องกันและบรรเทำผลกระทบจำก
อุทกภัยจึงควรบูรณำกำรมำตรกำรต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน ทั งมำตรกำรที่ใช้โครงสร้ำงทำงวิศวกรรม มำตรกำรที่
ไม่ใช้โครงสร้ำงทำงวิศวกรรมและมำตรกำรพยำกรณ์และเตือนภัยน ้ำท่วม 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 ปัญหาการเกิดอุทกภัยของภาคใต้ พบว่า เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปีและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตาม
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง
ต้นเดือนมกราคม และบางพ้ืนที่อาจประสบเหตุการณ์ดังกล่าวมากกว่าหนึ่งครั้งในรอบปี จนกลายเป็น
พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับพ้ืนที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนในหลายพ้ืนที่ โดยสาเหตุน้ าท่วมของภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นจะเป็นลักษณะการท่วม
แบบฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก โดยปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดน้ าท่วมมาจากปริมาณฝนที่ตกหนักมาก
ในระยะสั้น ซึ่งโดยปกติจะเกิดจากอิทธิพลของพายุหมุนโซนร้อนในรูปของไต้ฝุ่น พายุโซนร้อน 
โดยสภาพอุทกภัยที่เกิดขึ้นจะรุนแรง เกิดสภาพน้ าหลากอย่างฉับพลัน มีสภาพน้ าท่วมในระยะเวลาสั้นๆ 
โดยมาไวไปไวไม่ท่วมขังนานตามลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้ นอกจากนี้ยังเกิดจากการที่น้ าล้นตลิ่งแม่น้ า 
หลังจากมีฝนตกต่อเนื่องกันเป็นเวลานานในลุ่มน้ า ท าให้สภาพน้ าท่ามากกว่าความจุของล าน้ า ซึ่งความรุนแรง
ของอุทกภัยก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของแม่น้ า  ปริมาณและระยะเวลาที่ฝนตก สภาพอุทกภัยที่เกิดขึ้นจาก
น้ าล้นตลิ่งจะท าให้มีการท่วมขังเป็นเวลานานกว่า นอกจากนี้ภาคใต้ยังได้รับอิทธิพลของน้ าทะเลหนุน 
บริเวณที่ราบลุ่มตามบริเวณสองฝั่งแม่น้ าท่ีอยู่ห่างจากปากอ่าวหรือทะเลไม่ไกลนักโดยระดับน้ าในแม่น้ า
บริเวณนั้นมักจะได้รับอิทธิพลจากน้ าขึ้น น้ าลง จากระดับน้ าทะเลหนุนตลอดเวลา น้ าทะเลจะหนุนให้
ระดับน้ าในแม่น้ าสูงขึ้น ปริมาณน้ าไม่สามารถไหลออกสู่ทะเลได้ ดังนั้นเมื่อน้ าที่ไหลหลากลงมาตามแม่น้ ามี
ปริมาณมากและตรงกับช่วงเวลาที่ระดับน้ าทะเลหนุนสูง เกินกว่าปกติก็จะยิ่งท าให้เกิดสภาวะน้ าท่วมใน
พ้ืนที่การเกษตร และที่อยู่อาศัย โดยถ้าท่วมขังมากกว่า 1 สัปดาห์ก็จะเกิดการเน่าเสียตามมา  

4.1 ลักษณะการเกิดน ้าท่วมซ ้าซากของภาคใต้ 

 ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่แตกต่างกันของภาคใต้ รวมถึงปริมาณน้ าฝน ท าให้พ้ืนที่มี
โอกาสและระดับความถี่ในการเกิดน้ าท่วมแตกต่างกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.1.1 พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นประจ า มีน้ าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปี 
  พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู ่ในเขตที่มีปริมาณน้ าฝนต่อปีมากกว่า ,0000 มิลลิเมตรขึ้นไป 
ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ าค่อนข้างใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ลุ่มน้ าอ่ืนๆ นอกจากนี้ความลาดเทของทางน้ า
โดยรวมค่อนข้างสูงด้วย ซึ่งเอ้ืออ านวยให้เกิดน้ าท่วมได้ง่าย เมื่อพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่
ทุกปีจากการส ารวจภาคสนาม พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยนับว่าสอดคล้องกับความเป็นจริง
มากในเกือบทุกปี ได้แก่ ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ าตาปี จะประสบ
ภาวะน้ าท่วมเป็นประจ า มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันออกไป โดยสภาพการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ าตาปี 
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ อุทกภัยที่เกิดในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนบนและล าน้ าสาขาต่างๆ และ
อุทกภัยที่เกิดในพื้นที่ราบลุ่ม การเกิดอุทกภัยในลักษณะแรกจะเกิดจากการที่มีฝนตกหนักและ
น้ าป่าไหลหลากจากต้นน้ าลงมามากจนล าน้ าสายหลักไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน ดินที่เคยอุ้มน้ าได้อ่ิมตัว
เกินกว่าจะอุ้มน้ าไหวท าให้น้ าล้นออกมา ประกอบกับแก้มลิงตามธรรมชาติก็ไม่สามารถเก็บน้ าได้ เนื่องจาก
ปริมาณน้ ามีมากเกินไป นอกจากนี้ยังมีทางระบายน้ าทางธรรมชาติถูกสิ่งก่อสร้างปลูกขวาง ในอดีตพ้ืนที่
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ภาคใต้ยังไม่ได้มีการขยายของเมืองมากเท่าปัจจุบัน ท าให้น้ าท่วมขังที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนถูกระบายลง
ทะเลได้อย่างเร็ว แม้จะมีน้ าท่วมแต่ก็สามารถระบายได้อย่างรวดเร็ว แต่ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างไปขวางทาง
น้ าไหลตามธรรมชาติ เช่น หมู่บ้านจัดสรร การถมที่เพื่อเตรียมก่อสร้างท าทางระบายน้ าถูกตัดขาด 
การสร้างถนนเรียบริมทะเลที่สูงเกินท าให้สภาพเป็นสันเขื่อนที่ปิดกั้นทางน้ าไหลลงสู่ทะเล ท่อระบายน้ ามี
ขยะกีดขวางทางไหลน้ า พ้ืนที่คลองส่งน้ าถูกถมท าให้น้ าไม่มีที่ระบาย จนท าให้เกิดน้ าท่วมขึ้นในเขตเมือง
และพ้ืนที่โดยรอบ พ้ืนที่ที่เกิดน้ าท่วมซ้ าซากเป็นประจ า ได้แก่ อ าเภอปากพนัง จ านวน 800805 ไร่ 
อ าเภอเมือง จ านวน 43,646 ไร่ และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 30,990 ไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นต้น 
  ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้น ลุ่มน้ ามีขนาดเล็ก แต่มีความลาดชันรวมค่อนข้างสูงและปริมาณฝน 
โดยทั่วไปจะสูงกว่าฝั่งตะวันออก อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสภาวะโดยทั่วไปจะเอ้ืออ านวยให้เกิดน้ าท่วมได้
เป็นอย่างดี แต่พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ าท่วมมีน้อย ได้แก่ บริเวณที่ราบน้ าทะเลท่วมถึงในปัจจุบัน 
ส่วนนอกนั้นจะเป็นที่ราบแคบๆ ตามล าน้ า และเนื่องจากทางน้ าส่วนใหญ่มีความลาดชันค่อนข้างสูง
การเกิดน้ าท่วมจะไม่ท่วมขังนาน เนื่องจากมีการระบายลงสู่ทะเลได้เร็วและสะดวก ผลกระทบจึงมีน้อยกว่า
ฝั่งตะวันออก ได้แก่ จังหวัดพังงา ตรัง และสตูล เป็นต้น 
 4.1.2 พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากบ่อยครั้ง มีน้ าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี 
  พ้ืนที่เหล่านี้จะอยู่ในบริเวณที่มีปริมาณน้ าฝนต่อปีต่ ากว่า ,0000 มิลลิเมตร หรือไม่ก็เป็น
บริเวณที่ความลาดของทางน้ าต่ า บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ระยะทางจากสันปันน้ าของลุ่มน้ าจนถึง
ปากแม่น้ าค่อนข้างยาว ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน เช่น ลุ่มน้ าภาคใต้ ตอนบน 
ลุ่มน้ าปัตตานี และลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา จะเกิดน้ าท่วมบ้างแต่ไม่บ่อยครั้ง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้น
จะจ ากัดเฉพาะในบริเวณที่มีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างสูงเท่านั้น  สภาพการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ า  
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะเช่นกัน คือ อุทกภัยที่เกิดในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนบนและล าน้ าสาขาต่างๆ 
เกิดจากการที่มีฝนตกหนักและน้ าป่าไหลหลากจากต้นน้ าลงมามากจนล าน้ าสายหลักไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน 
ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจากเส้นทางคมนาคมขวางทางน้ า  และมีการระบายน้ าไม่เพียงพอ พ้ืนที่ที่เกิด
น้ าท่วมซ้ าซากบ่อยครั้ง ได้แก่ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วย อ าเภอปากพนัง จ านวน 118,946 ไร่ 
อ าเภอหัวไทร จ านวน 93,266 ไร่ และอ าเภอเมือง จ านวน 65,413 ไร่ จังหวัดพัทลุง ได้แก่ อ าเภอเมืองพัทลุง 
จ านวน 44,029 ไร่ และจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอระโนด จ านวน 95,625 ไร่ เป็นต้น 
 4.1.3 พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นครั้งคราว มีน้ าท่วมขังไม่เกิน 3 ครัง้ในรอบ 10 ปี 
  พ้ืนที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดน้ าท่วมระดับต่ า พ้ืนที่ดังกล่าวนี้มีอยู่เพียงบริเวณเดียว คือบริเวณ
ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างต่ าน้อยกว่า 1,300 มิลลิเมตร        
มีระยะห่างจากล าน้ ามาก สภาพความลาดชันของพ้ืนที่ลุ่มน้ ามากน้ าสามารถไหลลงสู่ทางน้ าได้อย่างรวดเร็ว 
พ้ืนที่นี้จึงประสบกับปัญหาน้ าท่วมน้อยมาก และมักเกิดการท่วมขังเป็นระยะเวลาสั้น จึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อพ้ืนที่การเกษตรมากนัก พ้ืนที่ที่เกิดน้ าท่วมซ้ าซากเป็นครั้งคราว ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกอบไปด้วย อ าเภอปากพนัง จ านวน 265,023 ไร่ อ าเภอหัวไทร จ านวน 259,829 ไร่ และอ าเภอชะ
อวด จ านวน 245,165 ไร่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อ าเภอพุนพิน จ านวน 219,727 ไร่ เป็นต้น 
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4.2 พื นที่น ้าท่วมซ ้าซากรายจังหวัดของภาคใต้ 

 การก าหนดขอบเขตและระดับการเกิดน้ าท่วมซ้ าซากของประเทศไทย ได้จากการน าเอาปัจจัยหลัก
ที่ท าให้เกิดน้ าท่วม ได้แก่ ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของพื้นที่น้ าท่วม ในอดีตย้อนหลัง  10 ปี 
(ตั ้ง แต ่พ.ศ. 2545-2556) ข้อมูลพ้ืนที่ เสี่ยงภัยน้ าท่วมซ้ าซากเก่า (พ.ศ. 2548) ข้อมูลสถิติทาง
อุตุนิยมวิทยา ข้อมูลสภาพใช้ที่ดินระดับจังหวัด แผนที่กลุ่มชุดดินแผนที่ขอบเขตการปกครอง ระยะห่าง
จากล าน้ าความลาดชันของสภาพพ้ืนที่และพ้ืนที่ราบน้ าท่วมถึง น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์
ของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยการน าข้อมูลแต่ละชั้นข้อมูลมาซ้อนทับกัน
(Overlay) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พร้อมด้วยเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้และจัดท าชั้นแผนที่
ของตัวแปรต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมซ้ าซากโดยได้
จ าแนกการเกิดพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นครั้งคราว มีน้ าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี  
 ระดับท่ี 2 พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากบ่อยครั้ง มีน้ าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี 
 ระดับท่ี 3 พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นประจ า มีน้ าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปี 
 ซ่ึงจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าภาคใต้มีพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากทั้งหมด 4,243,888 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
1.32 ของพ้ืนที่ประเทศไทย โดยมีพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากท้ังหมด 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง 
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี  พ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบรวมทั้งสิ้น 119 อ าเภอ และ 1,416 ต าบล โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากมากที่สุด ได้แก่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,744,498 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.11 ของภาคใต้ รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
692,902 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.33 ของภาคใต้ และจังหวัดสงขลา 553,907 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
13.05 ของภาคใต้ ตามล าดับ โดยสามารถจ าแนกพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากและระดับความรุนแรงในการเกิด
แยกเป็นรายจังหวัดได้ดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 8 ตารางที่ 9 ตารางที่ 10 และภาพที่ 7) 
 4.2.1 จังหวัดกระบี่ พบว่ามีพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากทั้งหมด 5,598 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของ
พ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นครั้งคราว มีน้ าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี ทั้งหมด 
จ านวน 5,598 ไร่ พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 9 ต าบล 4 อ าเภอ พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากส่วนใหญ่อยู่
ในอ าเภอเขาพนม 3,461 ไร่ และอ าเภอปลายพระยา 2,025 ไร่ โดยมีพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ
จ านวน 4,887 ไร่ ได้แก่ ไม้ยืนต้น 4,215 ไร่ ไม้ผล 59 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และ
ไม้ละเมาะ 613 ไร่ (ตารางท่ี 10 และภาพท่ี 8) 
 4.2.2 จังหวัดชุมพร พบว่ามีพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากทั้งหมด 40,112 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.09 
ของพ้ืนที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นครั้งคราว มีน้ าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ านวน 32,524 ไร่ และพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากบ่อยครั้ง มีน้ าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี จ านวน 7,089 ไร่ 
และพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นประจ า มีน้ าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปี จ านวน 499 ไร่ พ้ืนที่
ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 75 ต าบล 7 อ าเภอ พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอเมืองชุมพร 
18,787 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ าเภอสวี 8,151 ไร่ และอ าเภอหลังสวน 7,213 ไร่ โดยมีพ้ืนที่การเกษตรที่
ได้รับผลกระทบจ านวน 33,879 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 6,021 ไร่ ไม้ยืนต้น 7,289 ไร่ ไม้ผล 834 ไร่ และพ้ืนทีอ่ื่นๆ 
ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 19,735 ไร่ (ตารางที่ 10 และภาพที่ 9) 
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 4.2.3 จังหวัดตรัง พบว่ามีพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากทั้งหมด 133,372 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.30 
ของพ้ืนที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นครั้งคราว มีน้ าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ านวน 126,236 ไร่ และพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากบ่อยครั้ง มีน้ าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี จ านวน 
7,136 ไร่ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 77 ต าบล 9 อ าเภอ พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากส่วนใหญ่อยู่ใน
อ าเภอเมืองตรัง 66,173 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ าเภอนาโยง 19,075 ไร่ และอ าเภอกันตรัง 15,913 ไร่ 
โดยมีพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจ านวน 124,192 ไร ่ ได้แก่ นาข้าว 43,486 ไร่ ไม้ยืนต้น 
53,713 ไร่ ไม้ผล 1,489 ไร่ พืชสวน 79 ไร่ และพื้นที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 
25,425 ไร่ (ตารางที่ 10 และภาพที่ 10) 
 4.2.4 จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ามีพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากท้ังหมด 1,744,498 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
3.95 ของพ้ืนที่ภาคใต้ เป็นจังหวัดที่พบพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากมากที่สุดของภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
น้ าท่วมซ้ าซากเป็นครั้งคราว มีน้ าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี จ านวน 1,003,527 ไร่ รองลงมา
ได้แก่ พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากบ่อยครั้ง มีน้ าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี จ านวน 512,904 ไร่และพ้ืนที่
น้ าท่วมซ้ าซากเป็นประจ า มีน้ าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปี จ านวน 228,067 ไร่ พ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบรวมทั้งสิ้น 371 ต าบล 22 อ าเภอ พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภออ าเภอปากพนัง 
265,023 ไร่ รองลงมาได้แก่อ าเภอหัวไทร 259,829 ไร่ และอ าเภอชะอวด 245,165 ไร่ โดยมีพ้ืนที่
การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจ านวน 1,528,046 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 585,670 ไร่ พืชไร่ 1,904 ไร่  ไม้ยืนต้น 
284,140 ไร่ ไม้ผล 65,797 ไร่ พืชสวน 23,052 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 
567,483 ไร่ (ตารางที่ 10 และภาพที่ 11) 
 4.2.5 จังหวัดนราธิวาส พบว่ามีพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากทั้งหมด 153,900 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.35 
ของพ้ืนที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นครั้งคราว มีน้ าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ านวน 124,907 ไร่ รองลงมาได้แก่พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากบ่อยครั้ง มีน้ าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ านวน 27,124 ไร่ และพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นประจ า มีน้ าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ านวน 1,869 ไร่ พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 95 ต าบล 11 อ าเภอ พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากส่วนใหญ่ 
อยู่ในอ าเภอตากใบ 47,150 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ าเภอเมืองนราธิวาส 25,456 ไร่ และอ าเภอบาเจาะ 
22,852 ไร่ โดยมีพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจ านวน 133,398 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 84,974 ไร่ พืชไร่ 39 ไร่     
ไม้ยืนต้น 20,270 ไร่ ไม้ผล 5,073 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 23,042 ไร่ 
(ตารางที่ 10 และภาพที่ 12) 
 4.2.6 จังหวัดปัตตานี พบว่ามีพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากทั้งหมด 286,983 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.65 
ของพ้ืนที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นครั้งคราว มีน้ าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ านวน 247,638 ไร่ รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากบ่อยครั้ง มีน้ าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ านวน 38,801 ไร่ และพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นประจ า มีน้ าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปี จ านวน 
544 ไร่ พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น195 ต าบล 12 อ าเภอ พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากส่วนใหญ่ อยู่ในอ าเภอ
หนองจิก 59,522 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ าเภอโคกโพธิ์ 40,171 ไร่ และอ าเภอยะหริ่ง 33,140 ไร่ โดยมีพ้ืนที่
การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจ านวน 274,968 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 197,496 ไร่ ไม้ยืนต้น 31,217 ไร่ ไม้ผล 
7,663ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ 38,590 ไร่ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ (ตารางที่ 10 และภาพที่ 13)  
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 4.2.7 จังหวัดพังงา พบว่ามีพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากทั้งหมด 5,407 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพ้ืนทีภ่าคใต้ 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นครั้งคราว มีน้ าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี จ านวน 4,730 ไร่ 
รองลงมาได้แก่ พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากบ่อยครั้ง มีน้ าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี จ านวน 590 ไร่ 
และพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นประจ า มีน้ าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปี จ านวน 87 ไร่พื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 18 ต าบล 4 อ าเภอ พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากส่วนใหญ่ อยู่ในอ าเภอตะกั่วป่า 
4,679 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ าเภอท้ายเหมือง 632 ไร่ และอ าเภอคุระบุรี 61 ไร่ โดยมีพ้ืนที่การเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจ านวน 4,497 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 146 ไร่  ไม้ยืนต้น 839 ไร่ ไม้ผล 275 ไร่ และพ้ืนทีอ่ื่นๆ 
ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 3,237 ไร่ (ตารางที่ 10 และภาพที่ 14) 
 4.2.8 จังหวัดพัทลุง พบว่ามีพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากทั้งหมด 544,057 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.23 
ของพ้ืนที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นครั้งคราว มีน้ าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ านวน 372,633 ไร่ รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากบ่อยครั้ง มีน้ าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ านวน 132,222 ไร่ และพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นประจ า มีน้ าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปี จ านวน 
39,202 ไร่ พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 155 ต าบล 10 อ าเภอ พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากส่วนใหญ่ อยู่ใน
อ าเภอควนขนุน 196,394 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ าเภอเมืองพัทลุง 148,884 ไร่ และอ าเภอปากพะยูน 
69,539 ไร่  โดยมีพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจ านวน 483,291 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 299,233 ไร่  
ไม้ยืนต้น 76,543 ไร่ ไม้ผล 11,856 ไร่ พืชสวน 41 ไร่ และพื้นที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และ
ไม้ละเมาะ 95,620 ไร่ (ตารางที่ 10 และภาพที่ 15) 
 4.2.9 จังหวัดยะลา พบว่ามีพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากทั้งหมด 78,232 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.18 
ของพื้นที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นครั้งคราว มีน้ าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ านวน 76,038 ไร่ และพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากบ่อยครั้ง มีน้ าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี จ านวน 2,194 ไร่
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 45 ต าบล 4 อ าเภอ พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากส่วนใหญ่ อยู่ในอ าเภอรามัน 
49,961 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ าเภอเมืองยะลา 27,168 ไร่ และอ าเภอยะหา 1,023 ไร่ โดยมีพ้ืนที่
การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจ านวน 74,744 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 49,682 ไร่  ไม้ยืนต้น 10,989 ไร่ ไม้ผล 
2,478 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 11,595 ไร่ (ตารางที่ 10 และภาพที่ 16) 
 4.2.10  จังหวัดสงขลา พบว่ามีพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากทั้งหมด 553,907 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.25 
ของพ้ืนที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นครั้งคราว มีน้ าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ านวน 365,019 ไร่ รองลงมาได้แก่พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากบ่อยครั้ง มีน้ าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ านวน 178,265 ไร่ และพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นประจ า มีน้ าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปี จ านวน 
10,623 ไร่ พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 199 ต าบล 16 อ าเภอ พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากส่วนใหญ่ 
อยู่ในอ าเภอระโนด 192,653 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ าเภอหาดใหญ่ 51,879 ไร่ และอ าเภอจะนะ 48,866 ไร่ 
โดยมีพ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบจ านวน 526,772 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 358,671 ไร่ ไม้ยืนต้น 38,228 ไร่ 
ไม้ผล 5,171 ไร่ พืชสวน 505 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 124,197 ไร่ 
(ตารางที่ 10 และภาพที่ 17) 
 4.2.11 จังหวัดสตูล พบว่ามีพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากทั้งหมด 4,920 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของ
พื้นที ่ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นครั้งคราว มีน้ าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ านวน 4,512 ไร่ และพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากบ่อยครั้ง มีน้ าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี จ านวน 408 ไร่

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 7 ต าบล 3 อ าเภอ พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากส่วนใหญ่ อยู่ในอ าเภอละงู 
4,715 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ าเภอควนกาหลง 135 ไร่ และอ าเภอมะนัง 70 ไร่ โดยมีพ้ืนที่การเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจ านวน 4,830 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 3,817 ไร่  ไม้ยืนต้น 838 ไร่ ไม้ผล 14 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 161 ไร่ (ตารางที่ 10 และภาพที่ 18) 
 4.2.12 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่ามีพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากทั้งหมด 692,902 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.57 
ของพ้ืนที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นครั้งคราว มีน้ าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ านวน 643,103 ไร่ รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากบ่อยครั้ง มีน้ าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ านวน 47,776 ไร่ และพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นประจ า มีน้ าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปี จ านวน 
2,023 ไร่ พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 170 ต าบล 17 อ าเภอ พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากส่วนใหญ่ อยู่ใน
อ าเภอพุนพิน 219,727 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 77,589 ไร่ และอ าเภอเคียนซา 60,018 ไร่ 
โดยมีพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจ านวน 651,216 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 82,474 ไร่ ไม้ยืนต้น 283,851 ไร่ 
ไม้ผล 54,495 ไร่ พืชสวน 791 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 229,605 ไร่ 
(ตารางที่ 10 และภาพที่ 19) 

ตารางท่ี 8 สรุปพื้นท่ีน้ าท่วมซ้ าซากรายต าบล อ าเภอ จังหวัดของภาคใต้ 

จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล 

 

พื นที่น ้าท่วมซ ้าซาก  

ไร ่ ร้อยละภาค 
กระบี่ 4 9 5,598  0.01 
ชุมพร 7 75 40,112  0.09 
ตรัง 9 77 133,372  0.30 
นครศรีธรรมราช 22 371 1,744,498  3.95 
นราธิวาส 11 95 153,900  0.35 
ปัตตานี 12 195 286,983  0.65 
พังงา 4 18 5,407  0.01 
พัทลุง 10 155 544,057  1.23 
ยะลา 4 45 78,232  0.18 
สงขลา 16 199 553,907  1.25 
สตูล 3 7 4,920  0.11 
สุราษฎร์ธานี 17 170 692,902  1.57 
รวมทั งสิ น 119 1,416 4,243,888  9.60 
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ตารางท่ี 9 ระดับความรุนแรงพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากรายจังหวัดภาคใต้ 

จังหวัด 

ระดับความรุนแรง 

รวมทั งหมด 
 (ไร่) 

พื นที่น ้าท่วมซ ้าซาก 
เป็นครั งคราว 

พื นที่น ้าท่วมซ ้าซาก 
บ่อยครั ง  

พื นที่น ้าท่วมซ ้าซาก 
เป็นประจ้า 

ไม่เกิน 3 ครั ง 
ในรอบ 10 ป ี

4-7 ครั ง 
ในรอบ 10 ป ี

8-10 ครั ง 
 ในรอบ10 ป ี

กระบี่ 5,598 - - 5,598 

ชุมพร 32,524 7,089 499 40,112 

ตรัง 126,236 7,136 - 133,372 

นครศรีธรรมราช 1,003,527  512,904  228,067           1,744,498  

นราธิวาส 124,907  27,124  1,869              153,900  

ปัตตาน ี 247,638  38,801  544              286,983  

พังงา 4,730  590  87                   5,407  

พัทลุง 372,633  132,222  39,202              544,057  

ยะลา 76,038  2,194   -                78,232  

สงขลา 365,019  178,265  10,623              553,907  

สตูล 4,512  408   -                   4,920  
สุราษฎร์ธาน ี 643,103  47,776  2,023              692,902  

รวมทั งหมด  3,006,465  954,509  282,914           4,243,888  
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ตารางท่ี 10 พ้ืนที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมซ้ าซากภาคใต้ 

จังหวัด 
พื นที่การเกษตรที่คาดว่าจะไดร้ับผลกระทบ (ไร)่ 

นาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน อื่นๆ รวม 

กระบี่ - - 4,215 59 - 613 4,887 

ชุมพร 6,022 - 7,288 834 - 19,735 33,879 

ตรัง 43,486 - 53,713 1,489 79 25,425 124,192 

นครศรีธรรมราช 585,670 1,904 284,140 65,797 23,052 567,483 1,528,016 

นราธิวาส 84,974 39 20,270 5,073 - 23,042 133,398 

ปัตตาน ี 197,496 - 31,217 7,663 - 38,592 274,968 

พังงา 146 - 839 275 - 3,237 4,497 

พัทลุง 299,233 - 76,543 11,856 41 95,620 483,291 

ยะลา 49,682 - 10,989 2,478 - 11,595 74,744 

สงขลา 358,671 - 38,228 5,171 505 124,197 526,772 

สตูล 3,817 - 838 14 - 161 4,830 

สุราษฎร์ธาน ี 82,474 - 283,851 54,495 791 229,605 651,216 

รวม 1,711,641 1,943 812,131 155,204 24,466 1,139,305 3,844,690 

หมายเหตุ: พื้นที่อื่นๆ ได้แก่ พื้นที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 
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ภาพที่ 7 แผนที่พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากภาคใต้ 
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ภาพที่ 8 แผนที่พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากจังหวัดกระบี่  
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48 

 

 
 
 

 

ภาพที่ 9 แผนที่พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากจังหวัดชุมพร 
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ภาพที่ 10 แผนที่พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากจังหวัดตรัง  
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ภาพที่ 11 แผนที่พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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ภาพที่ 12 แผนที่พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากจังหวัดนราธิวาส  
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ภาพที่ 13 แผนที่พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากจังหวัดปัตตานี  
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ภาพที่ 14 แผนที่พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากจังหวัดพังงา 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



54 

 

 
 
 

 

ภาพที่ 15 แผนที่พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากจังหวัดพัทลุง  
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ภาพที่ 16 แผนที่พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากจังหวัดยะลา  
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ภาพที่ 17 แผนที่พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากจังหวัดสงขลา  
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ภาพที่ 18 แผนที่พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากจังหวัดสตูล  
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ภาพที่ 19 แผนที่พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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4.3 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื นที่น ้าท่วมซ ้าซาก 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินระดับจังหวัดซ้อนทับกับแผนที่
น้ าท่วมซ้ าซากของภาคใต้ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่ามีพ้ืนที่การเกษตรที่ได้คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบและความเสียหายจากปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากจ านวน 3,844,690 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.69 
ของพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งพ้ืนที่บริเวณที่เกิดน้ าท่วมซ้ าซากมีการเพาะปลูกข้าวเป็นหลัก โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว
ที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมซ้ าซากจ านวน 1,711,640 ไร่ รองลงมาได้แก่ ไม้ยืนต้นโดยเฉพาะ
ยางพาราจ านวน 812,132 ไร่ และไม้ผลจ านวน 155,204 ไร่ ตามล าดับ ซึ่งจากการส ารวจพ้ืนที่เกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากของภาคใต้ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง สิงหาคม 
พ.ศ. 2558 จ านวน 56 จุดส ารวจ สามารถแบ่งพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบออกเป็น 3 ระดับ ได้ดังนี้  
 ระดับ 1 พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากครั้งคราว โดยประสบน้ าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี  สภาพ
พ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ มีน้ าแช่ขังประมาณ 3-5 วันในรอบปี ลักษณะดิน เป็นดินลึกถึงลึก
มาก การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติค่อนข้างต่ าถึง สูง มี
พื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จ านวนทั้งสิ ้น 2,620,331 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 777,922 ไร่ พืชไร่ 
658 ไร่ ไม้ยืนต้น 720,867 ไร่ ไม้ผล 123,309 ไร่ พืชสวน 13,273 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่ง
หญ้า และไม้ละเมาะ 984,302 ไร่ 
 ระดับ 2 พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากบ่อยครั้ง โดยประสบน้ าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี สภาพพ้ืนที่
เป็นที่ราบเรียบ เกือบราบเรียบ ถึงค่อนข้างราบเรียบ  มีน้ าแช่ขังประมาณ 4 -5 เดือนในรอบปี 
ลักษณะดิน เป็นดินลึกถึงลึกมาก การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง มีพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จ านวนทั้งสิ้น 940,445 ไร่ ได้แก่ 
นาข้าว 657,479 ไร่ พืชไร่ 530 ไร่ ไม้ยืนต้น 86,158 ไร่  ไม้ผล 310457 ไร่ พืชสวน 10,550 ไร่ และพ้ืนที่
อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 154,271 ไร่ 
 ระดับ 3 พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นประจ า โดยประสบน้ าท่วมขัง 8-10 ครั้งในรอบ 10 ปี สภาพ
พ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบ เกือบราบเรียบ ถึงค่อนข้างราบเรียบ มีน้ าแช่ขังประมาณ 4-5 เดือนในรอบปี 
ลักษณะดิน เป็นดินลึกถึงลึกมาก การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ
ค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง มีพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จ านวนทั้งสิ้น 283,914 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 
276,240 ไร่ พืชไร่ 755 ไร่ ไม้ยืนต้น 5,106 ไร่ ไม้ผล 438 ไร่ พืชสวน 643 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ 
พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 732 ไร่ 
 โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบมากที่สุด  ได้แก่ จังหวัด
นครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจ านวน 1,528,016 ไร่ รองลงมาได้แก่ จังหวัด
สุราษฎร์ธานีมีพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจ านวน 651,216 ไร่ และจังหวัดสงขลามีพ้ืนที่
การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจ านวน 526,772 ไร่ ตามล าดับ ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก 
เป็นการน าฐานข้อมูล ปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่มาใช้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ร่วมกันซึ่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ 
ซึ่งการคลาดเคลื่อนอาจเกิดจากสภาพการแปรปรวนของอากาศในแต่ละปี สภาพพ้ืนที่ที่เปลี่ยนไป 
ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการสุ่มส ารวจภาคสนามเพ่ือตรวจสอบและปรับแก้ไขข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพ่ือ
ความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งจากการส ารวจพ้ืนที่เกษตรที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมซ้ าซากในภาคสนามช่วงกลางเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 จ านวนทั้งสิ้น 56 จุด พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



60 

 

 
 
 

ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว  และพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์ข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์เล็บนก ข้าวหอมพันธุ์ปทุม 1 และข้าวเหนียวคอด า 
ซึ่งน้ าจะท่วมช่วงที่เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกข้าวช่วงเดือนพฤศจิกายน ส่วนไม้ผลและไม้ยืนต้นที่ได้รับ
ผลกระทบ ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน และยางพารา เป็นส่วนใหญ่ โดยการท่วมขังส่วนใหญ่ท่วมขังที่ระดับความลึก 
30-50 เซนติเมตร ระยะเวลาท่วมขังนาน 15-30 วัน โดยเป็นการท่วมซึ่งเกิดจากปัจจัยปริมาณน้ าฝนที่
ตกหนักมากและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ท าให้เกิดน้ าท่วมแบบฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก ปริมาณน้ า
มากจนล้นตลิ่งแม่น้ า ท าให้สภาพน้ าท่าเกินความจุของล าน้ า น้ าจึงไหลบ่าเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรท าให้
พืชเศรษฐกิจได้รับความเสียหาย (ตารางที่ 11 และ ตารางผนวกที่ 1)  
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ตารางท่ี 11 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรบริเวณพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก 

 

หมายเหตุ :  - พื้นที่อ่ืนๆ ได้แก่ พื้นที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ   
      - จากการวิเคราะห์พิจารณาในส่วนของการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตรบริเวณพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากเท่าน้ัน ซึ่งตัดพื้นที่ป่าไม้ พ้ืนท่ีชุมชน และพื้นท่ีแหล่งน้้า ออกไป 

ท้าให้พื้นที่เกษตรบริเวณพื้นที่น้้าทว่มซ้้าซาก มีพื้นที่รวมไมเ่ท่ากับพ้ืนท่ีน้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด    
 

 

นาขา้ว พืชไร่ ไมย้ืนตน้ ไมผ้ล พืชสวน พ้ืนที่อ่ืนๆ นาขา้ว พืชไร่ ไมย้ืนตน้ ไมผ้ล พืชสวน พ้ืนที่อ่ืนๆ นาขา้ว พืชไร่ ไมย้ืนตน้ ไมผ้ล พืชสวน พ้ืนที่อ่ืนๆ
กระบี่ - - 4,199       59           - 613         4,871         - - 16         - - - 16           - - - - - - - 4,887       
ชุมพร 3,224      - 4,076       700          - 18,894     26,894       2,287       - 3,212     134       - 841         6,474       511         - - - - - 511         33,879     
ตรัง 36,258     - 53,713      1,484       79         25,425     116,959      7,228       - - 5           - - 7,233       - - - - - - - 124,192   
นครศรีธรรมราช 99,710     619       217,504    36,748     12,104   433,528   800,213      264,571   530    61,736   28,611   10,305   133,223   498,976   221,359   755       4,900   438       643     732       228,827   1,528,016 
นราธิวาส 57,819     39         20,255      4,587       - 21,634     104,334      25,270     - 15         486       - 1,408       27,179     1,885      - - - - - 1,885      133,398   
ปัตตานี 158,551   - 31,217      7,218       - 38,592     235,578      38,363     - - 445       - - 38,808     582         - - - - - 582         274,968   
พังงา 11           - 691          211          - 2,906       3,819         48           - 148       64         - 331         591         87           - - - - - 87           4,497       
พัทลุง 132,604   - 75,392      11,244     41         92,588     311,869      127,403   - 1,151     612       - 3,032       132,198   39,226     - - - - - 39,226     483,291   
ยะลา 47,427     - 10,989      2,478       - 11,595     72,489       2,255       - - - - - 2,255       - - - - - - - 74,744     
สงขลา 173,931   - 38,150      4,577       447       120,453   337,558      173,995   - 78         594       58         3,744       178,469   10,745     - - - - - 10,745     526,772   
สตูล 3,409      - 838          14           - 161         4,422         408         - - - - - 408         - - - - - - - 4,830       
สุราษฎร์ธานี 64,978     - 263,843    53,989     604       217,913   601,327      15,651     - 19,802   506       187       11,692     47,838     1,845      - 206     - - - 2,051      651,216   
รวม (ไร่) 777,922 658     720,867  123,309 13,275 984,302 2,620,333 657,479 530   86,158 31,457 10,550 154,271 940,445 276,240 755     5,106 438     643   732     283,914 3,844,690 

รวมทั้งหมดลักษณะการใชป้ระโยชน์ที่ดนิ
พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นประจ้า 8-10 ครั้งในรอบ 10 ปี (ไร่)

จังหวัด เน้ือที่ (ไร่)
พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากบ่อยครั้ง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี (ไร่)

เน้ือที่ (ไร่)ลักษณะการใชป้ระโยชน์ที่ดนิ
พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นครั้งคราว ไมเ่กิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี (ไร่)

เน้ือที่ (ไร่)ลักษณะการใชป้ระโยชน์ที่ดนิ
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ภาพที่ 20 แผนที่พ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมซ้ าซากภาคใต้  
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ภาพที่ 21 จุดส ารวจพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากภาคใต้ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



64 

 

 
 
 

4.4 แนวทางการป้องกันและลดความเสียหายจากน ้าท่วม    

 การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมนั้น สิ่งที่ส าคัญของการจัดการปัญหาก็คือต้องรู้ว่าอะไรที่เราจะจัดการก่อน 
นั่นก็คือปัญหาโดยเฉพาะสาเหตุของปัญหานั้นๆ คือต้องรู้สาเหตุและความรุนแรงของปัญหาน้ าท่วม
และหามาตรการที่เหมาะสมกับสาเหตุของการเกิดน้ าท่วมนั้น ซึ่งสามารถแบ่งมาตรการการป้องกัน
เพ่ือลดความเสียหายจากน้ าท่วมได้ดังต่อไปนี้ (สุชาติและเกษร0 ,548) 
 4.4.1 มาตรการป้องกันน้ าท่วมหรือน้ าท่วมขัง 
  1) ต้องวางผังเมืองให้เหมาะสม รักษาระบบระบายน้ าตามธรรมชาติให้คงไว้เพ่ือใช้
ระบายน้ าจากพ้ืนที่ แต่หากมีความจ าเป็นต้องพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งชุมชน แหล่งอุตสาหกรรม ฯลฯ 
ขวางทางน้ าไหลหรือพ้ืนที่ระบายน้ าตามธรรมชาติ จะต้องก่อสร้างระบบระบายน้ าทดแทนส่วนที่สูญไป 
  2) การก่อสร้างถนนจะต้องวางระบบการระบายน้ า เช่น ท่อลอด สะพาน ที่เหมาะสมทั้ง
ต าแหน่งที่ตั้ง จ านวนและขนาด 
  3)  ในพ้ืนที่ที่มีการทรุดต้องไม่สูบน้ าใต้ดินมาใช้โดยปราศจากการควบคุม ต้องมีการป้องกัน
การกัดเซาะชะล้างหน้าดินออกจากพ้ืนที่ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้หญ้าแฝก การปลูกพืชคลุมดิน 
เป็นต้น 
 4.4.2 มาตรการป้องกันน้ าป่าไหลหลากหรือน้ าท่วมฉับพลัน 

 1) นอกจากไม่ตัดไม้ท าลายป่าแล้ว ต้องเร่งปลูกต้นไม้ปลูกป่าทดแทนส่วนที่เสียหายและ 
ถูกท าลายไป 

 2) การสร้างระบบป้องกันการกัดเซาะ ชะล้างพังทลายของดินลาดเชิงเขา  
 3) การสร้างแหล่งน้ าขนาดต่างๆ ตั้งแต่ฝายแม้ว แหล่งน้ าขนาดเล็ก ขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับน้ าให้เก็บกักเอาไว้ ไม่ปล่อยลงมาอย่างทันทีทันใดจนท่วมพื้นที่ตอนล่าง หรือ
ไหลทิ้งออกจากลุ่มน้ าและออกไปสู่ทะเล ซึ่งนอกจากช่วยป้องกันภัยน้ าท่วมแล้วยังสามารถเก็บกักน้ า
ไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อีกด้วย 

 4) ต้องมีระบบควบคุมน้ าทะเลหนุน ได้แก่ ประตูระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหาร
จัดการน้ าที่ด ี

 5) การก่อสร้างแหล่งน้ า เพื่อรองรับน้ าที่ระบายจากลุ่มน้ าตอนบนในช่วงน้ าทะเลหนุน
ไว้ก่อนที่จะระบายออกสู่ทะเลหรือพ้ืนที่แก้มลิง  
 4.4.3 มาตรการป้องกันน้ าล้นตลิ่ง 
  1) การที่มีฝนตกหนักมากจนเกินความสามารถท่ีล าน้ าจะรองรับไว้ได้เป็นเหตุที่ป้องกันได้ 
ถ้ามีการศึกษาเกี่ยวกับลุ่มน้ าต่างๆ ดีพอ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการน้ าในลุ่มน้ า ปรับปรุงขุดลอกล าน้ า
ให้มีความเหมาะสมที่จะรองรับปริมาณฝนสูงสุดที่จะเกิดข้ึนได้ 

 2) การตรวจสอบเพื่อก าจัดสิ่งกีดขวางในล าน้ าทั้งช่วงก่อนฤดูน้ าหลาก และช่วงที่มี
น้ าหลากแล้ว 

 3) การสร้างระบบควบคุมที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างฝายทดน้ าในล าน้ า
อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุทกภัยได้ถ้าออกแบบไม่เหมาะสม 

 4) มีการบริหารจัดการน้ าที่ดี ให้ระบบควบคุม ได้แก่ เขื่อน อ่างเก็บน้ า ฝายทดน้ า หรือ
ประตูระบายน้ าฯ ให้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการเกิดอุทกภัย  
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4.5 มาตรการและแนวทางการจัดการพื นที่น ้าท่วมซ ้าซาก 
 การป้องกันและจัดการกับปัญหาน้ าท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปีของภาคใต้ จ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการบริการจัดการน้ าของประเทศไทยด าเนินการในเชิง  
ตั้งรับ กล่าวคือการใช้แนวคิดโดยเน้นไปที่การช่วยเหลือ บรรเทา และฟ้ืนฟูบูรณะขณะที่เกิดภัยพิบัติและ
ภายหลังเกิดภัยพิบัติ แต่ในปัจจุบันการเกิดภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน การบริหารจัดการภัย
จึงต้องปรับเปลี่ยนให้เกิดการปฏิบัติในเชิงรุกเพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือภัยที่จะเกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที โดยตั้งเป้าหมายในการลดความรุนแรงและลดผลกระทบจากภัยพิบัติให้มากที่สุด 
ซึ่งจะเน้นการป้องกันทั้งมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างและมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง และมีการเตรียมความพร้อม
ทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพ่ือให้พ้ืนที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติน้อยที่สุดสามารถด าเนินการได้หลายวิธีได้แก่ 
 4.5.1 การสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ าขนาดกลางเก็บน้ าไว้ทางต้นน้ าเพ่ือเก็บกักปริมาณน้ าหลากไว้   
ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันอุทกภัยแล้ว ยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้อีกด้วย 
 4.5., การสร้างคันกั้นน้ า เพ่ือป้องกันพื้นที่ชุมชนหรือพ้ืนที่ซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง วิธีนี้
แม้จะช่วยป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่เป้าหมายได้ แต่จะท าให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งต้องรับปริมาณน้ า
มากกว่าเดิม และท าให้ระดับน้ าในล าน้ าสูงขึ้นกว่าเดิมด้วย 
 4.5.3 การระบายน้ าเข้าไปเก็บกักในพื้นที่ลุ่มต่ า วิธีนี้จะคล้ายกับสภาพธรรมชาติที่เมื่อเกิด
น้ าท่วมขึ้นน้ าจะไหลแผ่กระจายเข้าสู่ที่ลุ่มต่างๆ หากสามารถหาพ้ืนที่ลุ่มเพ่ือช่วยแบ่งน้ าออกไปจะช่วย
ลดปริมาณน้ าหลากในล าน้ าได้มากท าให้บรรเทาปัญหาอุทกภัยแก่พ้ืนที่ท้ายน้ าได้ 
 4.5.4 การปรับปรุงสภาพล าน้ าเพ่ือช่วยให้น้ าสามารถไหลตามล าน้ าได้สะดวก หรือให้กระแสน้ า
ที่ไหลมีความเร็วเพ่ิมขึ้นเพ่ือที่ในฤดูน้ าหลากน้ าจ านวนมากที่ไหลตามล าน้ าจะได้มีระดับลดต่ าลงไปจากเดิม
เป็นการช่วยบรรเทาความเสียหายเนื่องจากน้ าท่วมได้เป็นอย่างดี 
 4.5.5 เพ่ิมทางผันน้ าออกสู่ทะเลให้มากขึ้น ได้แก่ การเพ่ิมทางระบายน้ าลงสู่ทะเลทั้งโดยการใช้
ระบบคลองระบายที่มีอยู่หรือการขุดคลองขนาดใหญ่ขึ้นมาเพ่ือให้มีความสามารถระบายน้ าได้มากข้ึน 
 4.5.6 การสูบน้ าออกจากพ้ืนที่ เพ่ือช่วยเพ่ิมปริมาณน้ าที่ไหลออกสู่ทะเลให้มากขึ้น รวมทั้งการ
เพ่ิมความเร็วแรงน้ าโดยการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ า 
 4.5.7 การสร้างแหล่งเก็บกักน้ าและระบายน้ าออกให้สอดคล้องกับการขึ้นลงของน้ าทะเลหรือ      
การด าเนินการตามโครงการแก้มลิง 

4.5.8 การสร้างประตูระบายปิดกั้นน้ าทะเลบริเวณปากแม่น้ าเพ่ือลดอิทธิพลของน้ าทะเลหนุน 
 4.5.9 การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมโดยใช้มาตรการทางผังเมืองร่วม และ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ให้สอดคล้องกับโครงการป้องกันน้ าท่วมที่หน่อยงานต่างๆ จะได้
ด าเนินการจัดท าแผนบูรณาการระยะยาวต่อไป 
 4.5.10 การพยากรณ์และการเตือนภัยน้ าท่วมทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลัง
การเกิดภัย ทั้งนี้ต้องติดตั้งระบบ Real Time Operation เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ 
ณ เวลาจริง รวมทั้งใช้ระบบ GIS และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงมาช่วยในการแสดง
ขอบเขตและระดับความลึกของพื้นที่น้ าท่วม รวมทั้งติดตั้งระบบสื่อสารจาก Operating room 
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ของลุ่มน้ าใหญ่ไปลุ่มน้ าย่อย เพ่ือกระจายข่าวที่ทันเหตุการณ์ และติดตั้งเครื่องรับวิทยุประจ าหมู่บ้าน
เพ่ือรับฟังข่าวในสภาวะเตือนภัยและฉุกเฉิน  
 4.5.11 การปรับตัวในการเพาะปลูกข้าวโดยเน้นข้าวนาปรังเป็นหลักท าให้สามารถท าการเพาะปลูก
ได้ 2 ครั้งต่อปี ทั้งนี้การปลูกข้าวครั้งที่ 1 จะเริ่มหลังจากที่ปริมาณน้ าลดลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน/
ธันวาคมจนถึงเดือนมีนาคม/เมษายน หลังจากนั้นจะท านาครั้งที่ 2 ทันที เป็นต้น 
 4.5.12 การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่วิฤตน้ าท่วมซ้ าซากให้เป็นพื้นที่พัฒนาเพ่ือกิจกรรมการใช้ประโยชน์
เฉพาะอย่าง โดยเฉพาะพ้ืนที่การเกษตรที่ประสบปัญหาดังกล่าวอาจพัฒนาเป็นพ้ืนที่ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ทั้งนี้ภาครัฐจะต้องเข้าไปพัฒนาระบบ ส่งเสริมและให้องค์ความรู้ในกิจกรรมใหม่ๆ ตลอดจนให้
ประชาชนหรือองค์กรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรด้วย 
 4.5.13 การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ า ซึ่งเป็นพ้ืนที่สูงเพ่ือชะลอและเก็บกักน้ า
ลงในดิน ช่วยลดและบรรเทาการไหลบ่าของน้ าให้เกิดการไหลในปริมาณที่พอเหมาะจึงช่วยลดปริมาณน้ า
สะสมในที่ลุ่มหรือที่ต่ าได้ นอกจากนั้นยังเป็นการเก็บกักน้ าไว้ในฤดูแล้งและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พืชและ
พ้ืนที่ตอนบนอีกด้วย  

4.6 มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื นที่น ้าท่วมซ ้าซาก   

 4.6.1 พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากครั้งคราวโดยประสบน้ าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี และมีความเสี่ยงสูง
ต่อการลงทุนพัฒนาทางการเกษตรเนื่องจากพ้ืนที่มีสภาพเป็นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ มีน้ าท่วมขัง
ประมาณ 5-10 วันในรอบปี ดังนั้นมาตรการในการจัดการพ้ืนที่ดังกล่าวจึงควรมีการศึกษาการเกิดน้ าท่วม 
ช่วงของการเกิดน้ าท่วม และปริมาณการเกิดน้ าท่วมในแต่ละครั้ง เพ่ือก าหนดรูปแบบ เลี่ยงการปลูกข้าว
ในเดือนที่จะเกิดน้ าท่วม ช่วงการเพาะปลูกและระบบการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และ
ช่วงเวลาการเกิดน้ าท่วมเพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น (สุชาติและเกษร0 ,548)  เช่น การเปลี่ยนมา
ใช้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อน้ าท่วม การใช้พันธุ์ข้าวอายุสั้นในการท านาครั้งที่ 2 การใช้พันธุ์ข้าวอายุยาวเพ่ือ
ปลูกคร่อมในช่วงน้ าท่วม การใช้พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตมากในช่วงการท านาครั้งที่ 1 การเลื่อนปลูกข้าวนาปี
ให้เร็วขึ้น การเปลี่ยนมาท านาด าเนื่องจากต้นข้าวจะมีล าต้นที่สูงกว่าการท านาหว่าน รวมถึงการเปลี่ยน
มาปลูกพืชอย่างอ่ืน เกษตรกรควรมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนการเกิดน้ าท่วม เช่น  มีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตหลักจากเดิมที่เคยใช้ที่ดินเพ่ือท านาอย่างเดียวมาเป็นการผลิตอย่างอ่ืนด้วย 
โดยเฉพาะการท าไร่นาสวนผสม  
 4.6.2 พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากบ่อยครั้ง โดยประสบน้ าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี และเสี่ยงปานกลาง
ต่อการลงทุนพัฒนาทางการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีสภาพราบเรียบเกือบราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 
มีน้ าแช่ขังประมาณ 15-30 วันในรอบปี บางปีท่วมถึง 2 ครั้ง เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเสี่ยงต่อการลงทุนใน
การพัฒนาการเกษตรปานกลาง ดังนั้นจึงควรเร่งพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวโดยก าหนดรูปแบบและระบบการ
เพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เช่นกัน การเปลี่ยนมาใช้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อน้ าท่วม การใช้พันธุ์ข้าว
อายุสั้นในการท านาครั้งที่ 2 การใช้พันธุ์ข้าวอายุยาวเพ่ือปลูกคร่อมในช่วงน้ าท่วม การใช้พันธุ์ข้าวที่ให้
ผลผลิตมากในช่วงการท านาครั้งที่ 1 การเลื่อนปลูกข้าวนาปีให้เร็วขึ้น การเปลี่ยนมาท านาด าเนื่องจาก
ต้นข้าวจะมีล าต้นที่สูงกว่าการท านาหว่าน รวมถึงการเปลี่ยนมาปลูกพืชอย่างอ่ืนเพ่ือเป็นรายได้ พืชบางชนิด
สามารถเอาตัวรอดได้หากมีรากแก้ว และระบบรากพอจะมีออกซิเจนเหลือให้หายใจได้ เนื่องจากน้ า
อาจซึมผ่านชั้นดินไปไม่ถึง ดังนั้นรากของต้นไม้ชนิดต่างๆ หากมีระบบรากไม่ลึกมากส่วนใหญ่ก็จะตาย  
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ยกเว้นพืชที่มีระบบรากตื้น แต่มีเหง้า เช่น เตย กล้วย ไผ่ พืชเหล่านี้ตายยาก แต่ถ้าหากท่วมเกิน 15 วัน 
ก็ตายเหมือนกัน  
 4.6.3 พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นประจ าโดยประสบน้ าท่วมขัง 8-10 ครั้งในรอบ 10 ปีสภาพพ้ืนที่
เป็นที่ราบเรียบ เกือบราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบมีน้ าแช่ขังมากกว่า 1 เดือนในรอบปี บางปีท่วม
ประมาณ 3-4 ครั้งต่อปี และมีความเสี่ยงต่ าต่อการลงทุนพัฒนาทางการเกษตรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว 
ดังนั้นจึงควรมีมาตรการเร่งรัดเพ่ือจัดการพ้ืนที่ดังกล่าวโดยด่วน เช่น ศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ าท่วม
และปริมาณน้ าที่ท่วมในแต่ละครั้ง ก าหนดรูปแบบและระบบการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรเพ่ือให้เป็นการเกษตรแบบผสมผสานร่วมกับการ
อนุรักษ์และปรับปรุงบ ารุงดิน การท าคันกั้นดินเพื่อป้องกันเพ่ือป้องกันน้ าท่วม การขุดลอกล ารางน้ าและ
คลอง เพื่อระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ การถมดินเพ่ือให้ระดับของพื้นที่นาสูงขึ้นและการสร้างแหล่งน้ าเพ่ือ
เก็บกักปริมาณน้ าหลากไว้ ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันอุทกภัย ยังสามารถเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อีกด้วย 

4.7 แนวทางการจัดการดินและฟื้นฟูดินหลังน ้าท่วม  

 ในกรณีที่มีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่เกษตรเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มี
พ้ืนที่เกษตรได้รับความเสียหายมากท่ีสุดจ านวน 1,528,016 ไร่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีพ้ืนที่เกษตร
ได้รับความเสียหายรองลงมา 651,216 ไร่ โดยพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว
เป็นหลัก ซึ่งจากการที่น้ าท่วมขังเป็นระยะเวลานานนี้จะท าให้ช่องว่างหรือรูพรุนในดินทั้งขนาดใหญ่
และขนาดเล็กอ่ิมตัวด้วยน้ า ดินจึงอ่อนตัว โครงสร้างของดินง่ายต่อการถูกท าลาย และเกิดการ อัดแน่นได้
ง่าย สภาพดินเสื่อมจากน้ าท่วมขังหรือกระแสน้ าพัดพาจุลินทรีย์และหน้าดินออกไป        (กรมพัฒนา
ที่ดิน0 2550) ดังนั้นเมื่อน้ าลดแล้วจ าเป็นต้องมีการจัดการดินและฟ้ืนฟูสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ ก่อนที่จะ
มีการเพาะปลูกพืชในฤดูกาลต่อไป อย่างไรก็ตามทางกรมพัฒนาที่ดินมีการเตรียมพร้อมที่จะให้การ
ช่วยเหลือและเสนอแนะแนวทางให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนโดยได้จ าแนกสภาพพ้ืนที่ที่เกิด
จากน้ าท่วมเป็น 5 ระดับ คือดังนี้ 
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 4.7.1 พ้ืนที่น้ าท่วมขังนานจนเกิดการเน่าเสีย 
  พ้ืนที่การเกษตรหรือพ้ืนที่ในชุมชนที่เกิดน้ าท่วมขัง ให้ใช้สารบ าบัดน้ าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น
จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ในอัตรา 1 ลิตรต่อน้ าเสีย 10 ลูกบาศก์เมตร (กรมพัฒนาที่ดิน0 2549)      
ในพ้ืนที่ที่น้ าท่วมขังลึก 10 -15 เซนติเมตร ควรใช้จ านวน 16 - 24 ลิตรต่อไร่ ซึ่งการใช้สารบ าบัดน้ าเสีย
และขจัดกลิ่นเหม็น จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 แนะน าให้ใช้ในพ้ืนที่ที่มีระดับน้ าท่วมขังลึกไม่เกิน 1 เมตร 
เพ่ือให้จุลินทรีย์สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดี โดยบริเวณน้ าท่วมขังที่มีกลิ่นเน่าเหม็น
ใช้ทุกๆ 10 วัน และบริเวณน้ าท่วมขังที่มีกลิ่นเน่าเหม็นมากใช้ทุกๆ 3 วัน เพื่อช่วยบ าบัดน้ าเสียและ
ขจัดกลิ่นเหม็น หากระดับความลึกของน้ าที่ท่วมขังแตกต่างออกไปให้ใช้น้ าหมักชีวภาพตามอัตรา
ที่แนะน า (ตารางที่ 12)  หรือให้ค านวณตามสูตรดังนี้ 

ตารางท่ี 12 อัตราใช้สารบ าบัดน้ าเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ตามระดับน้ าทีท่่วมขัง 
 

ระดับน ้ำท่วมขัง (เซนติเมตร) ปริมำณ พด. 6 (ลิตร/ไร่) 
10 16 
15 24 
25 40 
50 80 
75 120 
100 160 
150 240 
200 320 
250 400 
300 480 
350 560 
400 640 
450 720 
500 800 

ที่มา : ดัดแปลงมาจากกรมพัฒนาที่ดิน (2549) 
 
 
 

ปริมาณน้ าหมักชีวภาพ จาก พด.6 (ลิตร/ไร่) = พ้ืนที่ (1 ไร่) 1600 ตารางเมตร x ระดับน้ าท่วม (เมตร)  

                                                        ปริมาณน้ าเสีย 10 ลูกบาศก์เมตรต่อลิตร 
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ภาพที่ 22 อัตราการใช้น้ าหมักชีวภาพในพ้ืนที่การเกษตรหรือพ้ืนที่ชุมชนที่เกิดน้ าท่วมขัง 
ที่มา : ดัดแปลงมาจากกรมพัฒนาที่ดิน (2549) 
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 4.7.2 พ้ืนที่นาข้าวที่อยู่ในเขตชลประทาน 
 กรณีที่นาข้าวถูกน้ าท่วมขังจนเสียหายหมด ให้ใช้ พด.2 ในอัตรา 5 ลิตรต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ 

ราดเพ่ือให้ตอซังย่อยสลายได้เร็วขึ้น ช่วยให้เกษตรกรสามารถเตรียมพ้ืนที่ในการท านาฤดูกาลต่อไปได้ 
แต่กรณีที่เกษตรกรไม่สามารถปลูกข้าวได้ทันตามฤดูกาล แนะน าให้ปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วสับกลบเพ่ือ
ปรับปรุงบ ารุงดิน (กรมพัฒนาที่ดิน0 2557ก) 
 4.7.3 พ้ืนที่นาข้าวที่อยู่นอกเขตชลประทาน  

 หากนาข้าวถูกน้ าท่วมขังจนเสียหายหมด ให้ใช้ พด.2 ในอัตรา 5 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ไร่ 
ราดเพ่ือย่อยสลายเศษซากพืชและตอซังและแนะน าให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดหลังน้ าลด ได้แก่ ปอเทือง 
โสนแอฟริกัน ถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ และพืชตระกูลถั่ว โดยใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราประมาณ 5-8 กิโลกรัมต่อไร่ 
เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินและผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง   
 4.7.4 พ้ืนที่นาข้าวที่ถูกน้ าพัดพาหน้าดิน  

 กรณีที่นาข้าวถูกน้ าพัดพาหน้าดิน ท าให้หน้าดินสูญเสียธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 
ให้ปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยหมักในอัตรา 2 ตันต่อไร่ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างและสภาพดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ และเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดินอย่างต่อเนื่อง  

 
ภาพที่ 23 การจัดการดินในพ้ืนที่นาข้าวที่ถูกน้ าท่วมขัง 
ที่มา : ดัดแปลงมาจากกรมพัฒนาที่ดิน (2557ก) 
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 4.7.5 พ้ืนที่ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น  
       ถ้าพ้ืนที่ไม้ผล หรือไม้ยืนต้นถูกน้ าท่วมขัง ควรเร่งระบายน้ าออกจากพ้ืนที่เพ่ือช่วยเหลือ
รากต้นไม้ผลที่ขาดออกซิเจน และพยายามไม่รบกวนบริเวณโคนต้นที่มีรากพืชอยู่ หลังน้ าลดและดิน
ค่อนข้างแห้งควรเก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน เพ่ือวางแผนการใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ปรับปรุงบ ารุงดินในพ้ืนที่สวนผลไม้ และต้องรีบ
ด าเนินการแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับต้นไม้ผลคือ หากพบว่าล าต้นเอนใกล้ล้ม ให้ใช้
ไม้ค้ ายันไว้ โดยไม่เข้าไปเหยียบย่ าโคนต้น จากนั้นต้องระบายน้ าที่แช่ขังบริเวณโคนต้นออกให้หมด 
เมื่อดินเริ่มแห้งให้ตัดแต่งก่ิงที่ใบแก่และใบที่ไม่ได้รับแสงแดดออก ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี
ตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยใส่บริเวณรอบๆ ทรงพุ่ม ส าหรับปุ๋ยหมักที่ใช้ให้ขยายเชื้อจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.3
ก่อนเพื่อป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่า รดด้วยน้ าหมักชีวภาพที่เตรียมจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 
เจือจาง 1:500 เพ่ือเร่งการเจริญของระบบรากพืชร่วมกับการให้ปุ๋ยทางใบเพ่ือให้ต้นไม้ฟ้ืนตัวเร็วขึ้น  

กรณีเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา ต้องรีบท าการระบายน้ าออกอย่างเร่งด่วน ในขณะดินชื้นหรือ
ชุ่มน้ า ห้ามเดินเหยียบย่ าหรือใช้เครื่องจักรกลหนักเข้าพ้ืนที่เพ่ือป้องกันดินแน่น เมื่อดินแห้งให้พรวนดิน
โคนต้นยางพาราที่อายุน้อย เพื่อปรับสภาพทางกายภาพของดิน โดยยางที่อายุมากไม่ควรพรวนดิน
ใต้โคนต้น เพราะจะท าให้กระทบกระเทือนต่อราก จากนั้นก็ฟ้ืนฟูสมบัติของดิน โดยการใส่ปุ๋ยหมักที่
ผสมกับสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในกรณีที่พ้ืนที่อยู่ในสภาพน้ าแช่ขังเป็นเวลานานและเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
หากดินภายหลังน้ าท่วมเกิดสภาพความเป็นกรด ให้ใส่อินทรียวัตถุหรือปูน เพ่ือปรับสภาพความเป็น
กรดของดิน โดยปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับสภาพความรุนแรงของกรดในพ้ืนที่นั้นๆ เป็นต้น  กรณีพ้ืนที่
ปลูกปาล์มน้ ามัน ในขณะท่วมขังหรือดินยังมีความชื้นสูงห้ามเข้าไปเหยียบย่ าบริเวณโคนต้นปาล์ม
โดยเด็ดขาด เพราะหน้าดินที่ถูกน้ าขังจะมีโครงสร้างง่ายต่อการถูกท าลาย รวมทั้งหารทางระบบน้ า
ออกจากบริเวณโคนต้นปาล์มโดยเร็ว โดยรักษาระดับน้ าให้ต่ ากว่าบริเวณโคนต้นปาล์มน้ ามัน 50 เซนติเมตร 
หลังน้ าลดและดินแห้งแล้วควรท าการขุดหรือปรับดินเหล่านั้นออกจากโคนต้นปาล์ม นอกจากนี้
ต้นปาล์มน้ ามันที่ล้มหรือเอนเอียง ควรจัดการให้ต้นปาล์มน้ ามันตั้งตรงเช่นเดิม ต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว
หากน้ าท่วมทะลายเป็นเวลานาน จะท าให้ทะลายเน่า เจ้าของสวนจะต้องตัดทะลายที่เน่าทิ้ง เพ่ือช่ว ย
ให้ต้นปาล์มน้ ามันฟื้นตัวเร็วขึ้น ควรมีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบให้บ้าง เพราะระบบรากของพืชยังไม่สามารถ
ท างานได้เต็มที่ ภายหลังน้ าท่วม มักเกิดปัญหาโรคที่เกิดจากเชื้อรา ควรใช้สารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราช่วย 
และเมื่อดินแห้งแล้วควรมีการพรวนดิน เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนให้แก่พืชจะท าให้รากพืชแตกใหม่ได้ดีขึ้น 
(กรมพัฒนาที่ดิน0 2557ข) 

พืชที่ทนต่อสภาวะน้ าท่วมขังนานเกิน 15 วัน ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน มะม่วงเบา ไผ่ตงลืมแล้ง มะดัน 
ชมพู่มะเหมี่ยว ทุเรียนเทศ สะเดาเทียม สะเม็ด ชมพู่ทับทิมจันทร์ ผักกูด ใบเตย กล้วย มะกอกน้ า มะดัน 
พุดทรา ตะเคียน ยางนา หว้า ชะมวง เหล่านี้ทนน้ าท่วมได้ ตายแล้วก็จะงอกใหม่ในบางชนิด เช่น มะระ
ขี้นก ย่านาง เตย บางชนิดมีน้ าท่วมขังแต่ยอดจมก็สามารถอยู่ได้ บางชนิดน้ าท่วมขังแค่เพียงไม่เกินส่วน
ยอดเท่านั้นและไม่เกิน 2 อาทิตย์ เช่น มะกรูด มะนาว ส่วนที่พืชที่เมื่อถูกน้ าท่วมมาก็ตายก่อนพืชชนิด
อ่ืน คือ ขนุน ไผ่หวาน ชะอม สะเดาทะวาย กะท้อน มันเทศ สะตอ ลูกเนียง  ลูกนาง เฮลิโคเนีย ดาหลา 
ตะใคร ขิง ข่า กระชาย ขมิ้น พริก มะเขือ มะนาว บวบ มะระ ถั่วฝักยาว ถั่วพู 
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ภาพที่ 24 การจัดการดินในพ้ืนที่ไม้ผล ไม้ยืนต้นที่ถูกน้ าท่วมขัง 
ที่มา : ดัดแปลงมาจากกรมพัฒนาที่ดิน (2557ข) 

การช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยของภาคใต้ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
ด าเนินการและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดท างานร่วมกันเพ่ือดูแลพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับความ
เสียหาย โดยแบ่งออกพ้ืนที่ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน คือการฟื้นฟูหลังน้ าลดระยะ
เร่งด่วน และมีการจัดทีมวิชาการหรือคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพ่ือประเมินความเสียหาย ความต้องการของ
เกษตรกร สร้างมาตรการรับรู้ มาตรการการช่วยเหลือของรัฐ และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบ
อุทกภัย การเร่งระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ลุ่มต่ าโดยกรมชลประทาน การบ าบัดน้ าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดย
ใช้ พด.6 จากกรมพัฒนาที่ดิน และการช่วยเหลือดูแลสุขภาพของสัตว์โดยกรมปศุสัตว์ ระยะที่ 2 ระยะสั้น 
แบ่งออกเป็น การซ่อมแซมระบบชลประทาน การฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ มีการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า
เพ่ือการลงทุนในการประกอบอาชีพ การลดภาระหนี้สินขยายเวลาช าระหนี้ให้เกษตรกร การควบคุมราคา 
คุณภาพปัจจัยการผลิต และระยะที่ 3 ระยะยาว คือ การฟ้ืนฟูพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ได้แก่ 
การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า การพัฒนาการก่อสร้าง แหล่งกักเก็บ การปรับโครงสร้างการ
ผลิต อาชีพในพ้ืนที่ลุ่มต่ าน้ าท่วมซ้ าซาก โดยใช้ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ 
(Agri – Map) การพัฒนาระบบพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยรวมไปถึงระบบการประเมินพ้ืนที่ที่ได้รับเสียหาย
ในช่วงที่เกิดภัย  
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการศึกษา  

 การวิเคราะห์พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากของภาคใต้โดยการน้าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) และ
ปัจจัยต่างๆ ที่ท้าให้เกิดน้้าท่วมมาศึกษาร่วมโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยวิธีการ
ซ้อนทับข้อมูลหลายชั้น พร้อมด้วยเงื่อนไขตามท่ีได้ก้าหนดไว้โดยวิธีการก้าหนดค่าถ่วงน้้าหนักในแต่ละ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องในการท้าให้เกิดน้้าท่วมซ้้าซากจากนั้นวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยดังกล่าวพร้อมทั้งจ้าแนกระดับชั้นความรุนแรงของการเกิดน้้าท่วมซ้้าซากในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 - 2556) สามารถจ้าแนกพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากได้ดังนี้ 

 1) พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นครั้งคราว โดยประสบน้้าท่วมไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีพ้ืนที่
จ้านวนทั้งสิ้น 3,006,465 ไร่ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา 
พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ที่ประสบน้้าท่วมไม่เกิน 
3 ครั้งในรอบ 10 ปี มากที่สุดจ้านวน 1,003,527 ไร่ รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีจ้านวน 
643,103 ไร่  และจังหวัดพัทลุง 372,633 ไร่  มี พ้ืนที่การเกษตรที่ ได้รับผลกระทบจ้านวนทั้งสิ้น 
2,620,331 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 777,922 ไร่ พืชไร่ 658 ไร่ ไม้ยืนต้น 720,867 ไร่ ไม้ผล 123,309 ไร่ 
พืชสวน 13,273 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 984,302 ไร่ ซึ่งจะอยู่บริเวณ
ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยค่อนข้างต่้าน้อยกว่า 1,300 มิลลิเมตร 
มีระยะห่างจากล้าน้้ามาก สภาพความลาดชันของพ้ืนที่ลุ่มน้้ามากน้้าสามารถไหลลงสู่ทางน้้าได้อย่างรวดเร็ว 
พ้ืนที่นี้จึงประสบกับปัญหาน้้าท่วมน้อยมาก และมักเกิดการท่วมขังเป็นระยะเวลาสั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
พ้ืนที่การเกษตรมากนัก  
 2) พื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากบ่อยครั้ง โดยประสบน้้าท่วมขัง 4 - 7 ครั ้งในรอบ 10 ปี มีพื้นที่
จ้านวนทั้งสิ้น 954,509 ไร่ ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง 
ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ที่ประสบน้้าท่วมขัง 4 -7 ครั้งใน
รอบ 10 ปี มากที่สุดจ้านวน 512,904 ไร่ รองลงมาได้แก่ จังหวัดสงขลาจ้านวน 178,265 ไร่ และจังหวัด
พัทลุง 132,222 ไร่ (ตารางที่ 9) มีพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจ้านวนทั้งสิ้น 940,445 ไร่ ได้แก่ 
นาข้าว 657,479 ไร่ พืชไร่ 530 ไร่ ไม้ยืนต้น 86,158 ไร่  ไม้ผล 31,457 ไร่ พืชสวน 10,550 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ได้แก่ พื้นที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 154,271 ไร่ เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยต่อปีต่้ากว่า 
2,000 มิลลิเมตร หรือไม่ก็เป็นบริเวณที่ความลาดของทางน้้าต่้า บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ระยะทาง
จากสันปันน้้าของลุ่มน้้าจนถึงปากแม่น้้าค่อนข้างยาว ได้แก่ ลุ่มน้้าภาคใต้ตอนบน ลุ่มน้้าปัตตานี 
และลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา จะเกิดน้้าท่วมบ้างแต่ไม่บ่อยครั้ง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นจะจ้ากัดเฉพาะ
ในบริเวณที่มีปริมาณน้้าฝนค่อนข้างสูงเท่านั้น อุทกภัยที่เกิดในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบนและล้าน้้า
สาขาต่างๆ เกิดจากการที่มีฝนตกหนักและน้้าป่าไหลหลากจากต้นน้้าลงมามากจนล้าน้้าสายหลัก
ไม่สามารถระบายน้้าได้ทัน ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจากเส้นทางคมนาคมขวางทางน้้า  และมีการระบายน้้า
ไม่เพียงพอ พ้ืนที่ที่เกิดน้้าท่วมซ้้าซากบ่อยครั้ง  
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 3) พื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นประจ้าโดยประสบน้้าท่วมขัง 8 -10 ครั้งในรอบ 10 ปี มีพื้นที่
จ้านวนทั้งสิ้น 282,914 ไร่ ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง 
สงขลา และสุราษฎร์ธานี โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ที่ประสบน้้าท่วมขัง 8-10 ครั้งในรอบ 
10 ปี  มากที่สุดจ้านวน 228,067 ไร่ รองลงมาได้แก่ จังหวัดพัทลุงจ้านวน 39,202 ไร่ และจังหวัดสงขลา 
10,623 ไร่ (ตารางที่ 9) มีพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จ้านวนทั้งสิ้น 283,914 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 
276,240 ไร่ พืชไร่ 755 ไร่ ไม้ยืนต้น 5,106 ไร่  ไม้ผล 438 ไร่ พืชสวน 643 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่
ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 732 ไร่ (ตารางที่ 11) เป็นพ้ืนทีท่ี่มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 2,000 
มิลลิเมตร ขึ้นไป ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้้าค่อนข้างใหญ่ ความลาดเทของทางน้้าโดยรวมค่อนข้างสูงด้วย ซึ่ง
เอ้ืออ้านวยให้เกิดน้้าท่วมได้ง่าย โดยเฉพาะพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย ได้แก่ ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้้าตาปี จะประสบภาวะน้้าท่วมเป็นประจ้า โดยสภาพการ
เกิดอุทกภัยในลุ่มน้้าตาปีแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ อุทกภัยที่เกิดในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบนและ 
ล้าน้้าสาขาต่างๆ และอุทกภัยที่เกิดในพ้ืนที่ราบลุ่ม การเกิดอุทกภัยในลักษณะแรกจะเกิดจากการที่มี
ฝนตกหนักและน้้าป่าไหลหลากจากต้นน้้าลงมามากจนล้าน้้าสายหลักไม่สามารถระบายน้้าได้ทัน  
 ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว พบว่าพ้ืนที่ภาคใต้ 12 จังหวัดจากทั้งหมด 14 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และ
สุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 4,243,888 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของพ้ืนที่ประเทศไทย 
โดยพบมากที่สุดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,744,498 ไร่ รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 692,902 ไร่ 
และจังหวัดสงขลา 553,907 ไร่ ตามล้าดับ โดยสามารถจ้าแนกพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากและระดับความรุนแรง
ในการเกิดออกเป็นรายจังหวัดได้ดังต่อไปนี้ 
 5.1.1 จังหวัดกระบี่ พบพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 5,598 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพ้ืนที่ภาคใต้ 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นครั้งคราว มีน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี ทั้งหมด จ้านวน 5,598 ไร่ 
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 9 ต้าบล 4 อ้าเภอ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากส่วนใหญ่อยู่ในอ้าเภอเขาพนม 
3,461 ไร่ และอ้าเภอปลายพระยา 2,025 ไร่ โดยมีพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจ้านวน 4,887 ไร่ 
ได้แก่ ไม้ยืนต้น 4,215 ไร่ ไม้ผล 59 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พื้นที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 613 ไร่  
 5.1.2 จังหวัดชุมพร พบพื้นที ่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 40,112 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.08 
ของพื้นที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นครั้งคราว มีน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ้านวน 32,524 ไร่ และพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากบ่อยครั้ง มีน้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปีจ้านวน 7,089 ไร่ 
และพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นประจ้า มีน้้าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 499 ไร่ 
พ้ืนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 75 ต้าบล 7 อ้าเภอ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากส่วนใหญ่อยู่ในอ้าเภอเมืองชุมพร 
18,787 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ้าเภอสวี 8,151 ไร่ และอ้าเภอหลังสวน 7,213 ไร่ โดยมีพ้ืนที่การเกษตรที่
ได้รับผลกระทบจ้านวน 33,879 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 6,021 ไร่ ไม้ยืนต้น 7,289 ไร่ ไม้ผล 834 ไร่ 
และพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 19,735 ไร่  
 5.1.3 จังหวัดตรัง พบพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 133,372 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของพ้ืนทีภ่าคใต้ 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นครั้งคราว มีน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 
126,236 ไร่ และพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากบ่อยครั้ง มีน้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 7,136 ไร่ 
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 77 ต้าบล 9 อ้าเภอ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากส่วนใหญ่อยู่ในอ้าเภอเมืองตรัง 
66,173 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ้าเภอนาโยง 19,075 ไร่ และอ้าเภอกันตรัง 15,913 ไร่ โดยมีพ้ืนที่

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



75 
 

 

การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจ้านวน 124,192 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 43,486 ไร่  ไม้ยืนต้น 53,713 ไร่ 
ไม้ผล 1,489 ไร่ พืชสวน 79 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พื้นที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 25,425 ไร่  
 5.1.4 จังหวัดนครศรีธรรมราช พบพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 1,744,498 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.87 
ของพ้ืนที่ภาคใต้เป็นจังหวัดที่พบพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากมากที่สุดของภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้้าทว่ม
ซ้้าซากเป็นครั้งคราว มีน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 1,003,527 ไร่ รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่
น้้าท่วมซ้้าซากบ่อยครั้ง มีน้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 512,904 ไร่และพ้ืนที่น้้าท่วม
ซ้้าซากเป็นประจ้า มีน้้าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 228,067 ไร่ พื้นที่ที ่ได้รับ
ผลกระทบรวมทั้งสิ้น 371 ต้าบล 22 อ้าเภอ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากส่วนใหญ่อยู่ในอ้าเภอปากพนัง 265,023 
ไร่ รองลงมาได้แก่ อ้าเภอหัวไทร 259,829 ไร่ และอ้าเภอชะอวด 245,165 ไร่ โดยมีพ้ืนที่การเกษตรที่
ได้รับผลกระทบจ้านวน 1,528,046 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 585,670 ไร่ พืชไร่ 1,904 ไร่  ไม้ยืนต้น 284,140 ไร่ 
ไม้ผล 65,797 ไร่ พืชสวน 23,052 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 567,483 ไร่  
 5.1.5 จังหวัดนราธิวาส พบพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 153,900 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.34 
ของพ้ืนที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นครั้งคราว มีน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ้านวน 124,907 ไร่ รองลงมาได้แก่พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากบ่อยครั้ง มีน้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ้านวน 27,124 ไร่ และพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นประจ้า มีน้้าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ้านวน 1,869 ไร่ พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 95 ต้าบล 11 อ้าเภอ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากส่วนใหญ่ 
อยู่ในอ้าเภอตากใบ 47,150 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ้าเภอเมืองนราธิวาส 25,456 ไร่ และอ้าเภอบาเจาะ 
22,852 ไร่ โดยมีพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจ้านวน 133,398 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 84,974 ไร่ พืชไร่ 39 ไร่     
ไม้ยืนต้น 20,270 ไร่ ไม้ผล 5,073 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 23,042 ไร่  
 5.1.6 จังหวัดปัตตานี พบพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 286,983 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.54 
ของพื้นที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นครั้งคราว มีน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ้านวน 247,638 ไร่ รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากบ่อยครั้ง มีน้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ้านวน 38,801 ไร่ และพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นประจ้า มีน้้าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 
544 ไร่ พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น195 ต้าบล 12 อ้าเภอ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากส่วนใหญ่ อยู่ใน
อ้าเภอหนองจิก 59,522 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ้าเภอโคกโพธิ์ 40,171 ไร่ และอ้าเภอยะหริ่ง 33,140 ไร่ 
โดยมีพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจ้านวน 274,968 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 197,496 ไร่ ไม้ยืนต้น 31,217 ไร่ 
ไม้ผล 7,663ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ 38,590 ไร่ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ  
 5.1.7 จังหวัดพังงา พบพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 5,407 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพ้ืนที่ภาคใต้ 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นครั้งคราว มีน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 4,730 ไร่ 
รองลงมาได้แก่ พื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากบ่อยครั้ง มีน้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 590 ไร่ 
และพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นประจ้า มีน้้าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 87 ไร่ พ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 18 ต้าบล 4 อ้าเภอ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากส่วนใหญ่ อยู่ในอ้าเภอตะกั่วป่า 
4,679 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ้าเภอท้ายเหมือง 632 ไร่ และอ้าเภอคุระบุรี 61 ไร่ โดยมีพ้ืนที่การเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจ้านวน 4,497 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 146 ไร่  ไม้ยืนต้น 839 ไร่ ไม้ผล 275 ไร่ และพ้ืนทีอ่ื่นๆ 
ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 3,237 ไร่  
 5.1.8 จังหวัดพัทลุง พบพื้นที ่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 544,057 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.20 
ของพ้ืนที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นครั้งคราว มีน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
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จ้านวน 372,633 ไร่ รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากบ่อยครั้ง มีน้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ้านวน 132,222 ไร่ และพ้ืนทีน่้้าท่วมซ้้าซากเป็นประจ้า มีน้้าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 
39,202 ไร่ พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 155 ต้าบล 10 อ้าเภอ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากส่วนใหญ่ 
อยู่ในอ้าเภอควนขนุน 196,394 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ้าเภอเมืองพัทลุง 148,884 ไร่ และอ้าเภอปากพะยูน 
69,539 ไร่  โดยมีพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจ้านวน 483,291 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 299,233 ไร่  
ไม้ยืนต้น 76,543 ไร่ ไม้ผล 11,856 ไร่ พืชสวน 41 ไร่ และพื้นที่อ่ืนๆ ได้แก่ พื้นที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และ
ไม้ละเมาะ 95,620 ไร่  
 5.1.9 จังหวัดยะลา พบมีพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 78,232 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.17 
ของพื้นที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นครั้งคราว มีน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ้านวน 76,038 ไร่ และพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากบ่อยครั้ง มีน้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 2,194 ไร่
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 45 ต้าบล 4 อ้าเภอ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากส่วนใหญ่ อยู่ในอ้าเภอรามัน 
49,961 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ้าเภอเมืองยะลา 27,168 ไร่ และอ้าเภอยะหา 1,023 ไร่  โดยมีพ้ืนที่
การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจ้านวน 74,744 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 49,682 ไร่  ไม้ยืนต้น 10,989 ไร่ ไม้ผล 
2,478 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 11,595 ไร่  
 5.1.10 จังหวัดสงขลา พบพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 553,907 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.22 
ของพื้นที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นครั้งคราว มีน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ้านวน 365,019 ไร่ รองลงมาได้แก่พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากบ่อยครั้ง มีน้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ้านวน 178,265 ไร่ และพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นประจ้า มีน้้าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 
10,623 ไร่ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 199 ต้าบล 16 อ้าเภอ พื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากส่วนใหญ่ 
อยู่ในอ้าเภอระโนด 192,653 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ้าเภอหาดใหญ่ 51,879 ไร่ และอ้าเภอจะนะ 48,866 ไร่ 
โดยมีพ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบจ้านวน 526,772 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 358,671 ไร่ ไม้ยืนต้น 38,228 ไร่ 
ไม้ผล 5,171 ไร่ พืชสวน 505 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 124,197 ไร่  
 5.1.11 จังหวัดสตูล พบพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 4,920 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของ
พื้นที ่ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นครั้งคราว มีน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ้านวน 4,512 ไร่ และพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากบ่อยครั้ง มีน้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 408 ไร่
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 7 ต้าบล 3 อ้าเภอ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากส่วนใหญ่ อยู่ในอ้าเภอละงู 
4,715 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ้าเภอควนกาหลง 135 ไร่ และอ้าเภอมะนัง 70 ไร่ โดยมีพ้ืนที่การเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจ้านวน 4,830 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 3,817 ไร่  ไม้ยืนต้น 838 ไร่ ไม้ผล 14 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 161 ไร่  
 5.1.12 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 692,902 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.53 
ของพ้ืนที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นครั้งคราว มีน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ้านวน 643,103 ไร่ รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากบ่อยครั้ง มีน้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี 
จ้านวน 47,776 ไร่ และพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นประจ้า มีน้้าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 
2,023 ไร่ พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 170 ต้าบล 17 อ้าเภอ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากส่วนใหญ่ อยู่ใน
อ้าเภอพุนพิน 219,727 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ 77,589 ไร่ และอ้าเภอเคียนซา 60,018 ไร่ 
โดยมีพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจ้านวน 651,216 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 82,474 ไร่ ไม้ยืนต้น 283,851 ไร่ 
ไม้ผล 54,495 ไร่ พืชสวน 791 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 229,605 ไร่  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากโดยการซ้อนทับข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เพ่ือให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ควรใช้ข้อมูลตัวแปรอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องและเป็นข้อมูลที่ส่งผลต่อระดับความรุนแรงของการเกิดน้้าท่วมด้วย เช่น สภาพการหนุน
ของน้้าทะเล ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้้า ความหนาแน่นของทางน้้า สิ่งกีดขวางทางน้้า (เส้นทางคมนาคม) 
และความสูงจากระดับน้้าทะเล มาใช้วิเคราะห์ร่วมด้วยเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ข้อมูลมี
ความละเอียดและมีความถูกต้องมากที่สุด รวมถึงขนาดของพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ยิ่งขนาดของ
พ้ืนที่ยิ่งเล็ก ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ก็ควรมีความละเอียดมากขึ้นด้วยเพ่ือความถูกต้องของผลวิเคราะห์  
 5.2.2 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก้าหนดพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก สิ่งจ้าเป็นที่สุดคือ ฐานข้อมูลต่างๆที่
เป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ จะต้องจัดเตรียมให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลขให้แล้วเสร็จ และเป็น
มาตราส่วนเดียวกัน ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก บางข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงช้า สามารถใช้วิเคราะห์ได้
หลายช่วงปี เช่น ข้อมูลด้านดิน ระบบล้าน้้า ระบบโครงข่ายถนน โดยมีการปรับปรุงฐานข้อมูลบ้างเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลง ส้าหรับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
ข้อมูลปริมาณน้้าฝน ซึ่งเป็นตัวแปรหลักที่น้ามาวิเคราะห์ เพ่ือก้าหนดพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก จ้าเป็นต้อง
เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง  
 5.2.3 ควรมีการติดตาม วิเคราะห์สาเหตุ ประเมินสถานการณ์ การส้ารวจข้อมูลความเสียหาย
และพ้ืนที่การเกษตรที่รับผลกระทบจากภัยน้้าท่วมในแต่ละปี ซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นที่ต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูล 
สถิติการเกิดน้้าท่วมในทุกปี ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลและตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมา
ได้อีกครั้งหนึ่ง 
 5.2.4 การวางแผนในการรับมือเพ่ือป้องกันความเสียหายจากน้้าท่วมมีการจัดท้าแผนที่เสี่ยงภัย
และให้ค้าแนะน้าการปลูกพืช ระบบการปลูกพืช ในเขตที่ดินที่เหมาะสม มีการเฝ้าระวังและคาดการณ์
พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยน้้าท่วมเพ่ือแจ้งเตือนเกษตรกร ควรมีการบูรณาการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร ในการจัดท้าแผนงาน 
โครงการต่างๆ เพ่ือช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติด้านการเกษตร เช่น การพัฒนาแหล่ง
ขุดลอกแหล่งน้้าเป็นพ้ืนที่รับน้้าในช่วงฤดูฝน การขุดสระน้้าในไร่นา และการอนุรักษ์ดินและน้้าเพ่ือ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น 
 5.2.5 การปรับตัวให้เข้ากับสภาพน้้าท่วม เช่น การท้าคันดินเพ่ือป้องกันน้้าท่วม การขุดคูคลอง
เพ่ือระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ซึ่งต้องตระหนักว่าน้้าท่วมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
หรือชายฝั่งแม่น้้าและยอมรับว่าจะต้องเผชิญหน้ากับน้้าท่วมเป็นประจ้าดังนั้นการให้ข้อมูลและ
ความรู้เรื่องน้้าท่วม การแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนจึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถรับมือ
กับปัญหาน้้าท่วมได้เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้้า วิธีการจัดการที่อยู่อาศัยและพื้นที่ท้าการเกษตร 
การปรับเปลี่ยนฤดูกาลเพาะปลูกโดยเลื่อนช่วงการปลูกข้าวให้เร็วขึ้นหรือการใช้พันธุ์ข้าวอ ายุสั้นใน
การท้านาครั้งที่ 2 รวมถึงการเปลี่ยนชนิดพืชปลูกให้ทนต่อสภาพน้้าท่วมขังก็จะช่วยบรรเทาความเสียหาย
จากภัยน้้าท่วมได้ในระดับหนึ่ง 
 5.2.6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับมือปัญหาน้้าท่วมซ้้าซากในพื้นที่ภาคใต้จะมากหรือ
น้อยนั้น ขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึงสาเหตุการเกิดปัญหาอุทกภัย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย และ
การเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ควรเข้ามามีส่วนร่วม
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ในการส่งเสริมการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้้าท่วมแก่เกษตรกรอย่างสม่้าเสมอ ในช่วงที่
เสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วม โดยผ่านสื่อต่างๆให้มากขึ้น เพ่ือสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตื่นตัวกับปัญหาน้้าท่วม
สามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ เพ่ือลดความเสียหายของผลผลิตที่เกิดจากน้้าท่วมลง รวมทั้งสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตในฤดูกาลต่อไป 

5.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 5.3.1 มีฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ขอบเขตพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากที่เป็นปัจจุบันในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาของภาคใต้ 
โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรสามารถน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา
บริหารจัดการพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก เช่น การพัฒนาแหล่งน้้าในไร่นา (Farm pond) การสร้างคันดินกั้นน้้า 
(Dike) การสร้างแก้มลิง (Retention area) การสร้างทางระบายน้้า (Flood way) การประกันความเสียหาย
ของพืชผลทางการเกษตรเพ่ือลดความเสี่ยง สามารถประเมินพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาหลังเกิดภัยน้้าท่วมเพื่อเสนอแนะแนวทางการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรที่
ได้รับความเสียหายอย่างเหมาะสมต่อไป 
 5.3.2 สามารถจัดเตรียมแผนรับสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรในการวางแผน
เพาะปลูกพืชก่อนการท้าการเกษตรให้มีความเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่และตามความถี่ของ
การเกิดน้้าท่วม เพ่ือเตรียมพร้อมต่ออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การวางแผนปลูกพืชอายุสั้นที่สามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วรวมถึงการวางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิตล่วงหน้า การก้าหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ 
เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือลดความเสียหาย ผลกระทบความรุนแรงจากภัยน้้าท่วมต่อพ้ืนที่การเกษตร  
 5.3.3 ทราบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีอิทธิพลต่อการเกิดพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก
ของภาคใต้ พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) วิเคราะห์ข้อมูลให้อยู่ในรูปเชิงพ้ืนที่ จะสามารถวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาน้้าท่วม 
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ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาคผนวก 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ลําดับที่ X Y บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ชนิดพืช ระยะเวลาทวมขัง ระดับความลึกน้ํา ความถี่

1 536052 978913 นาเดิม บานนา บานนาเดิม สุราษรธานี ยางพารา, ปาลมนํ้ามัน 10-20 วัน 30-50 ซม. 1-3 ครั้ง/ 10ป

2 528561 969789 ดุงงาม ทาชี นาสาร สุราษรธานี ยางพารา, ปาลมนํ้ามัน 10-20 วัน 30-50 ซม. 8-10 ครั้ง/10 ป

3 530486 961731 มอเก็ต ควนศรี นาสาร สุราษรธานี ปาลมนํ้ามัน 20-30 วัน 50-120 ซม. 8-10 ครั้ง/10 ป

4 528248 946518 โคกจําปา สินปุน พระแสง สุราษรธานี ถั่วฝกยาว,มะเขือ 1-2เดือน 50-120 ซม. 8-10 ครั้ง/10 ป

5 524715 944154 ควนมหาชัย สินปุน พระแสง สุราษรธานี ยางพารา, ปาลมนํ้ามัน 1-2เดือน 30-50 ซม. 4-7 ครั้ง/ 10 ป

6 516698 944787 สามพัน ไทรขิง พระแสง สุราษรธานี ยางพารา, ปาลมนํ้ามัน 1-2เดือน 30-50 ซม. 4-7 ครั้ง/ 10 ป

7 529600 997457 บานลาง ทาสะทอน พุนพิน สุราษรธานี ยางพารา, ปาลมนํ้ามัน 20-30 วัน 30-50 ซม. 4-7 ครั้ง/ 10 ป

8 525163 1012823 ศรีวิชัย ศรีวิชัย พุนพิน สุราษรธานี ยางพารา, ปาลมนํ้ามัน 20-30 วัน 30-50 ซม. 4-7 ครั้ง/ 10 ป

9 526552 1014445 บางใหญฝงซาย สีเล็ด พุนพิน สุราษรธานี ยางพารา, ปาลมนํ้ามัน 2-3 วัน 30-50 ซม. 4-7 ครั้ง/ 10 ป

10 505915 1095805 บานดวน บานควน หลังสวน ชุมพร ปาลมนํ้ามัน 5-10 วัน 30-50 ซม. 4-7 ครั้ง/ 10 ป

11 512929 1104311 หนองโหลน นาขา หลังสวน ชุมพร ปาลมนํ้ามัน 5-10 วัน 50-120 ซม. 8-10 ครั้ง/10 ป

12 517136 1148992 ทุงคา ทุงคา เมือง ชุมพร ปาลมนํ้ามัน 5-10 วัน 30-50 ซม 1-3 ครั้ง/ 10 ป

13 519460 1155077 บางหมาก บางหมาก เมือง ชุมพร ปาลมนํ้ามัน 5-10 วัน 30-50 ซม 1-3 ครั้ง/ 10 ป

14 537929 925365 โคกคลัง ทุงสัง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช ยางพารา 5-10 วัน 50-10 ซม. 4-7 ครั้ง/ 10 ป

15 534508 935207 แหลมดิน ดุสิต ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช ยางพารา, ปาลมนํ้ามัน 1-2 เดือน 50-120 ซม. 8-10 ครั้ง/10 ป

16 604650 943682 ทามวง ปากขุน เมือง นครศรีธรรมราช ยางพารา 3-5 วัน 30-50 ซม. 8-10 ครั้ง/10 ป

17 600687 951700 ทุงคํา โพธิ์ทะเล ทาศาลา นครศรีธรรมราช ยางพารา 20-30 วัน 50-120 ซม. 8-10 ครั้ง/10 ป

18 599480 960001 โพธิ์ ไทยบุรี ทาศาลา นครศรีธรรมราช ขาวเหนียวคอดํา 5-7 วัน 50-100 ซม. 8-10 ครั้ง/10 ป

19 598418 981989 ราชพฤกษ เราเภา สิชล นครศรีธรรมราช ยางพารา 10-20 วัน 50-100 ซม. 8-10 ครั้ง/10 ป

20 591191 986814 ทุงเจาไชย ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช ยางพารา 10-20  วัน 50-100 ซม. 8-10 ครั้ง/10 ป

ตารางผนวกที่ 1 จุดสํารวจพื้นที่น้ําทวมซ้ําซากภาคใต

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ลําดับที่ X Y บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ชนิดพืช ระยะเวลาทวมขัง ระดับความลึกน้ํา ความถี่

21 608217 922346 พังสิงหใต ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช ยางพารา 5-7 วัน 30-50 ซม. 1-3 ครั้ง/ 10 ป

22 600983 919293 ปายาง ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช ยางพารา 5-7 วัน 30-50 ซม. 1-3 ครั้ง/ 10 ป

23 615079 930676 บานกระบือ ทาไร  เมือง นครศรีธรรมราช ยางพารา 3-4 วัน 30-50 ซม. 8-10 ครั้ง/10 ป

24 615918 925508 เขาโพธิ์แจง บางจาก เมือง นครศรีธรรมราช ยางพารา 3-4 วัน 30-50 ซม. 4-7 ครั้ง/ 10 ป

25 619834 918608 บางบูชา เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช ปาลมนํ้ามัน 20-30 วัน 30-50 ซม. 4-7 ครั้ง/10 ป

26 625616 921999 บางสระ คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช ปาลมนํ้ามัน 20-30 วัน 30-50 ซม. 4-7 ครั้ง/ 10 ป

27 637398 922714 บางหวา บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช ปาลมนํ้ามัน 20-30 วัน 30-50 ซม. 4-7 ครั้ง/ 10 ป

28 616697 904311 หนองเมาะ เชียงเขา เฉลิมพระเกียรตนิครศรีธรรมราช ยางพารา 10-20 วัน 30-50 ซม. 1-3 ครั้ง/ 10 ป

29 626672 906370 สระกํา ไสหมาก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช ขาวเล็บนก 15-30 วัน 30-50 ซม. 1-3 ครั้ง/ 10 ป

30 623691 890924 พูนถนน การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช ขาวเล็บนก, ปาลมนํ้ามัน 15- 30 วัน 30-50 ซม. 4-7 ครั้ง/ 10 ป

31 620179 894122 ทุงขวัญแกว แมเจาอยูหัว เชียรใหญ นครศรีธรรมราช ขาวเล็บนก, ปาลมนํ้ามัน 15-30 วัน 30-50 ซม. 1-3 ครั้ง/ 10 ป

32 634157 874827 ควนชะลิก ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช ขาวเล็บนก 3-4 วัน 30-50 ซม. 1-3 ครั้ง/ 10 ป

33 605338 877061 ควนเงิน เกาะขันธ ชะอวด นครศรีธรรมราช ขาวเล็บนก 3-4 วัน 30-50 ซม. 1-3 ครั้ง/ 10 ป

34 637249 862831 หัวปา บานขาว ระโนด สงขลา ขาวสังขหยด,หอมปทุม,เล็บนก 3-7 วัน 30-50 ซม. 8-10 ครั้ง/10 ป

35 642855 862570 บานใหม บานใหม ระโนด สงขลา ขาวสังขหยด,หอมปทุม,เล็บนก 15-30 วัน 30-50 ซม. 8-10 ครั้ง/10 ป

36 647932 855143 พังยาง พังยาง ระโนด สงขลา ขาวสังขหยด,หอมปทุม,เล็บนก 15-30 วัน 30-50 ซม. 8-10 ครั้ง/10 ป

37 648345 842691 เชิงแส เชิงแส กระแสสินธุ สงขลา ขาวสังขหยด,หอมปทุม,เล็บนก 15-30 วัน 30-50 ซม. 8-10 ครั้ง/10 ป

38 658790 811570 ตีนวัด บางเขียด สิงหนคร สงขลา ขาวสังขหยด,หอมปทุม,เล็บนก 7-15  วัน 30-50 ซม. 1-3 ครั้ง/ 10ป

39 647933 805698 ทาไหล ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง ขาวสังขหยด,หอมปทุม,เล็บนก 7-15 วัน 50-100 ซม. 4-7 ครั้ง/ 10ป

40 652155 800340 ควนโส ควนโส ควนเนียง พัทลุง ขาวสังขหยด,หอมปทุม,เล็บนก 7-15 วัน 50-100 ซม. 1-3 ครั้ง/ 10 ป

ตารางผนวกที่ 1 (ตอ)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ลําดับที่ X Y บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ชนิดพืช ระยะเวลาทวมขัง ระดับความลึกน้ํา ความถี่

41 660132 783421 หนองลิง บานหาร บางกล่ํา พัทลุง ขาวสังขหยด,หอมปทุม,เล็บนก 7-15 วัน 50-100 ซม. 4-7 ครั้ง/ 10ป

42 630599 825836 ตะโหนด นาปะขอ บางแกว พัทลุง ขาวสังขหยด,หอมปทุม,เล็บนก 7-15 วัน 50-100 ซม. 4-7 ครั้ง/ 10ป

43 628913 833521 แหลมดดิน หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง ขาวสังขหยด,หอมปทุม,เล็บนก 7-15 วัน 50-100 ซม. 4-7 ครั้ง/ 10ป

44 613378 844696 นายลอม ปรางหมู เมือง พัทลุง ขาวสังขหยด,หอมปทุม,เล็บนก 7-15 วัน 50-100 ซม. 4-7 ครั้ง/ 10ป

45 607025 855349 ตนเมา ชะมวง ควนขนุน พัทลุง ขาวสังขหยด,เล็บนก 3-5 วัน 50-100 ซม. 8-10 ครั้ง/ 10 ป

46 613992 855104 ไสดํา โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง ขาวสังขหยด,เล็บนก 3-5 วัน 50-100 ซม. 8-10 ครั้ง/ 10 ป

47 604892 866895 บานโคก ปาพะยอม ปาพะยอม พัทลุง ขาวสังขหยด,เล็บนก 3-5 วัน 50-100 ซม. 8-10 ครั้ง/ 10 ป

48 571744 835280 คลองเมือง นาบินหลา เมือง ตรัง ยางพารา 2-3 วัน 20-30 ซม. 4-7 ครั้ง/ 10 ป

49 576024 823612 โคกมวง ปอเปยะ เมือง ตรัง ยางพารา 2-3 วัน 20-30 ซม. 4-7 ครั้ง/ 10 ป

50 577042 803302 หนองขี้ใต สุโสะ ปะเหลียน ตรัง ยางพารา 2-3 วัน 20-30 ซม. 1-3 ครั้ง/ 10 ป

51 561536 844697 นานอย นาทับใต เมือง ตรัง ยางพารา 3-5 วัน 20-30 ซม. 1-3 ครั้ง/ 10 ป

52 551589 846555 ควนนกหวา เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง ยางพารา 3-5 วัน 20-30 ซม. 1-3 ครั้ง/ 10 ป

53 554378 857359 นาวง บางกุง หวยยอด ตรัง ยางพารา 3-5 วัน 20-30 ซม. 1-3 ครั้ง/ 10 ป

54 560170 862538 เขากอบ เขากอบ หวยยอด ตรัง ยางพารา 3-5 วัน 20-30 ซม. 1-3 ครั้ง/ 10 ป

55 565657 879841 นาขาม ควนเมา หวยยอด ตรัง ยางพารา 3-5 วัน 20-30 ซม. 1-3 ครั้ง/ 10 ป

56 568940 881770 ควนเมา ควนเมา รัษฎา ตรัง ยางพารา 3-5 วัน 20-30 ซม. 1-3 ครั้ง/ 10 ป

ตารางผนวกที่ 1 (ตอ)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

กระบี่ เขาพนม เขาดิน - - 538           538           
เขาพนม - - 1,514         1,514         
โคกหาร - - 804           804           
พรุเตียว - - 336           336           
สินปุน - - 269           269           

ปลายพระยา เขาเขน - - 134           134           
ปลายพระยา - - 1,891         1,891         

เหนือคลอง ปกาสัย - - 78             78             
อา่วลึก เขาใหญ่ - - 34             34             

ผลรวม จ.กระบี่ - - 5,598        5,598        
ชุมพร ท่าแซะ ท่าขา้ม - - 860           860           

ท่าแซะ - 35           479           514           
นากระตาม - - 325           325           
รับร่อ - - 40             40             
สลุย - - 40             40             
หงษ์เจริญ - - 68             68             

ทุ่งตะโก ตะโก - 454          413           867           
ทุ่งตะไคร - - 118           118           
ปากตะโก - 43           29             72             

ปะทิว ชุมโค - - 640           640           
ปากคลอง - - 458           458           

เมืองชุมพร ขนุกระทิง - 54           72             126           

ตากแดด - 417          633           1,050         

ท่ายาง - - 3,397         3,397         

ทุ่งคา - - 3,977         3,977         

นาชะองั - - 604           604           

นาทุ่ง - 29           296           325           

ภำคผนวกที่ 2 สรุปพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากรายจงัหวัด

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

บางลึก - 273          1,382         1,655         

บางหมาก - 263          666           929           

บ้านนา - - 42             42             

ปากน้้า - - 1,931         1,931         

วังไผ่ - 374          207           581           

วิสัยเหนือ - - 1,847         1,847         

หาดทรายรี - - 1,525         1,525         

หาดพันไกร - 154          644           798           

ละแม ละแม - - 556           556           
สวนแตง 54             415          934           1,403         

สวี ครน - - 109           109           

ด่านสวี - - 1,779         1,779         

ท่าหิน 20             122          2,033         2,175         

ทุ่งระยะ - 87           - 87             

นาโพธิ์ 34             413          230           677           

ปากแพรก - 36           1,738         1,774         

วิสัยใต้ - - 1,508         1,508         

สวี - - 42             42             

หลังสวน ขนัเงิน 44             158          154           356           

ท่ามะพลา - 54           159           213           

นาขา 28             960          541           1,529         

นาพญา 147           732          761           1,640         

บางน้้าจดื 40             1,798       687           2,525         

บางมะพร้าว - 30           131           161           

บ้านควน - 43           - 43             

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

ปากน้้า - - 205           205           

พ้อแดง 132           145          108           385           

วังตะกอ - - 42             42             

หาดยาย - - 65             65             

แหลมทราย - - 49             49             

ผลรวม จ.ชุมพร 499          7,089      32,524      40,112      
ตรัง กนัตรัง กนัตัง - - 750           750           

คลองชีล้อม - - 184           184           

คลองลุ - - 1,237         1,237         

ควนธานี - 558          3,851         4,409         

โคกยาง - 601          2,712         3,313         

บ่อน้้าร้อน - - 426           426           

บางเป้า - 100          1,913         2,013         

บางหมาก - 272          1,193         1,465         

ยา่นซ่ือ - 414          1,702         2,116         

นาโยง โคกสะบ้า - 1,342       2,488         3,830         

นาขา้วเสีย - 1,464       4,290         5,754         
นาโยงเหนือ - 99           2,645         2,744         
นาหมืน่ศรี - 232          3,895         4,127         
ละมอ - 282          2,338         2,620         

ปะเหลียน ท่าพญา - - 775           775           

บางด้วน - - 351           351           

บ้านนา - - 3,082         3,082         

เมืองตรัง ควนปริง - 33           3,986         4,019         

โคกหล่อ - - 2,396         2,396         

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

ทับเที่ยง - - 5,089         5,089         

นาตาล่วง - 396          2,736         3,132         

นาโต๊ะหมิง - 143          5,496         5,639         

นาท่ามใต้ - 67           10,624       10,691       

นาท่ามเหนือ - - 1,202         1,202         

นาบินหลา - - 3,455         3,455         

นาพละ - - 1,880         1,880         

นาโยงใต้ - - 3,842         3,842         

น้้าผุด - 49           73             122           

บางรัก - 305          6,746         7,051         

บ้านควน - - 4,885         4,885         

บ้านโพธิ์ - 63           5,228         5,291         

หนองตรุด - 241          7,238         7,479         

ยา่นตาขาว เกาะเปียะ - 113          1,254         1,367         
ทุ่งกระบือ - - 1,495         1,495         
ทุ่งค่าย - - 2,647         2,647         
นาชุมเห็ด - - 68             68             
ในควน - - 53             53             
หนองบ่อ - - 128           128           
คลองปาง - - 681           681           

ควนเมา - - 912           912           

หนองบัว - - 223           223           

หนองปรือ - - 567           567           

วังวิเศษ เขาวิเศษ - 114          1,723         1,837         

ท่าสะบ้า - - 3,589         3,589         

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

สิเกา นาเมืองเพชร - 214          659           873           
ห้วยยอด เขากอบ - - 3,831         3,831         

ทุ่งต่อ - - 1,097         1,097         

นาวง - - 2,887         2,887         

บางกุ้ง - - 192           192           

บางดี - 34           2,844         2,878         

ปากคม - - 416           416           

ล้าภูรา - - 1,455         1,455         

วังคีรี - - 384           384           

หนองช้างแล่น - - 63             63             

ห้วยนาง - - 360           360           

ผลรวม จ.ตรัง - 7,136      126,236     133,372     
นครศรีธรรมราช ขนอม ขนอม - 193          5,456         5,649         

ควนทอง - - 4,395         4,395         
ท้องเนียน - - 1,067         1,067         

จฬุาภรณ์ ควนหนองคว้า - 4,797       4,844         9,641         

ทุ่งโพธิ์ - 1,539       1,537         3,076         

นาหมอบุญ - 264          3,293         3,557         

บ้านควนมุด 52             214          1,655         1,921         

บ้านชะอวด 46             1,050       5,096         6,192         

สามต้าบล - 2,187       4,466         6,653         

ฉวาง กะเปียด - 719          1,891         2,610         

จนัดี - 38           2,719         2,757         

ฉวาง 251           1,772       4,490         6,513         

นากะชะ 105           1,000       2,277         3,382         

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



91

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

นาเขลียง - - 1,930         1,930         

นาแว - 321          2,034         2,355         

ไม้เรียง - 266          1,275         1,541         

ละอาย - 290          784           1,074         

ไสหร้า - 858          1,518         2,376         

เฉลิมพระเกยีรติ เชียรเขา 16,725       5,039       2,351         24,115       
ดอนตรอ 5,288         2,677       1,479         9,444         
ทางพูน 4,991         9,905       10,307       25,203       
สวนหลวง 3,986         13,360      25,688       43,034       

ชะอวด เกาะขนัธ์ - 174          2,052         2,226         

ขอนหาด 781           7,054       15,006       22,841       

เขาพระทอง - 480          5,950         6,430         

ควนหนองหงษ์ 20             1,026       6,354         7,400         

เคร็ง 399           6,885       99,553       106,837      

ชะอวด 366           5,543       27,340       33,249       

ท่าประจะ - 1,150       12,162       13,312       

ท่าเสม็ด 239           767          5,686         6,692         

นางหลง 149           1,231       8,491         9,871         

บ้านตูล - 701          34,728       35,429       

วังอา่ง 44             199          635           878           

ช้างกลาง ช้างกลาง - 899          3,039         3,938         
สวนขนั - - 217           217           
หลักช้าง - 87           4,798         4,885         

เชียรใหญ่ การะเกด 613           8,201       33,550       42,364       
เขาพระบาท 1,548         10,611      11,727       23,886       
เจา้อยู่หัว 321           3,452       25,002       28,775       

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

เชียรใหญ่ 7,761         3,828       695           12,284       
ท้องล้าเจยีก 7,765         6,396       5,507         19,668       
ท่าขนาน 404           5,780       5,908         12,092       
บ้านกลาง 318           2,704       2,949         5,971         
บ้านเนิน 2,202         5,998       6,502         14,702       
เสือหึง 1,190         6,629       8,490         16,309       
ไสหมาก 7,077         5,633       2,123         14,833       

ถ้้าพรรณราย คลองเส - 186          252           438           
ดุสิต - 1,085       6,007         7,092         
ถ้้าพรรณรา 22             1,822       6,051         7,895         

ท่าศาลา กลาย - 408          6,795         7,203         
ดอนตะโก 792           1,646       1,620         4,058         
ตล่ิงชัน - 364          2,869         3,233         
ท่าขึ้น 3,839         5,052       2,606         11,497       
ท่าศาลา 1,608         4,298       3,177         9,083         
ไทยบุรี 1,447         2,652       2,803         6,902         
โพธิ์ทอง 2,696         4,335       1,447         8,478         
โมคลาน 504           3,448       2,341         6,293         
สระแกว้ - 208          3,207         3,415         
หัวตะพาน 513           2,392       3,299         6,204         

ทุ่งสง กะปาง - - 490           490           
เขาโร - - 584           584           
ควนกรด - 996          1,335         2,331         
ชะมาย - 186          2,115         2,301         
ถ้้าใหญ่ - - 1,582         1,582         
ที่วัง - - 4,339         4,339         
นาโพธิ์ - - 1,871         1,871         
นาไม้ไผ่ - - 247           247           

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

ปากแพรก - - 395           395           
หนองหงส์ - - 92             92             

ทุ่งใหญ่ กแุหระ - - 256           256           
ท่ายาง - 626          3,584         4,210         
ทุ่งสัง - 706          15,905       16,611       
ทุ่งใหญ่ 25             952          7,485         8,462         
บางรูป - 529          12,547       13,076       
ปริก - - 341           341           

นบพิต้า กรุงชิง - - 7,426         7,426         
กะหรอ 38             315          628           981           
นบพิต้า - 107          4,652         4,759         
นาเหรง - 68           1,944         2,012         

นาบอน แกว้แสน - - 2,061         2,061         
ทุ่งสง - - 994           994           
นาบอน - - 1,712         1,712         

ปากพนัง เกาะทวด 11,340       11,243      2,263         24,846       
ขนาบนาก 875           1,745       19,261       21,881       
คลองกระบือ 7,588         6,028       1,768         15,384       
คลองน้อย 3,723         16,829      10,401       30,953       
ชะเมา 12,860       7,403       1,642         21,905       
ท่าพยา 3,909         8,123       3,470         15,502       
บางตะพง 2,115         3,346       3,526         8,987         
บางพระ 532           10,013      3,090         13,635       
บางศาลา 720           5,141       984           6,845         
บ้านเพิง 6,532         4,393       868           11,793       
บ้านใหม่ 4,397         6,770       1,715         12,882       
ปากพนังฝ่ังตะวันตก 2,642         3,036       3,895         9,573         

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

ปากพนังฝ่ังตะวันออก - 11,368      5,145         16,513       
ปากแพรก 8,175         8,313       3,654         20,142       
ป่าระก้า 9,758         8,499       1,681         19,938       
หูล่อง 5,639         6,132       1,542         13,313       
แหลมตะลุมพุก - 564          367           931           

พรหมคีรี ทอนหงส์ - - 146           146           
นาเรียง 697           2,402       2,389         5,488         
บ้านเกาะ - - 251           251           
พรหมโลก - - 42             42             
อนิคีรี 1,544         2,129       1,760         5,433         

พระพรหม ช้างซ้าย 7,314         16,445      9,121         32,880       
ท้ายส้าเภา - 5,016       2,577         7,593         
นาพรุ 445           3,487       2,214         6,146         
นาสาร 113           4,398       2,472         6,983         

พิปูน กะทูน - - 109           109           
เขาพระ - 172          148           320           
ควนกลาง - 104          547           651           
พิปูน - 521          679           1,200         
ยางค้อม - 346          1,099         1,445         

เมืองนครศรีธรรมราช ก้าแพงเซา - 35           148           183           
คลัง - - 42             42             
ไชยมนตรี 97             830          414           1,341         
ท่าง้ิว 828           2,329       4,307         7,464         
ท่าซัก 3,163         4,591       17,662       25,416       
ท่าเรือ 18,684       21,765      10,932       51,381       
ท่าไร่ 7,135         6,760       15,036       28,931       
ท่าวัง - 65           383           448           

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



95

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

นาเคียน - 478          2,921         3,399         
นาทราย 19             1,829       3,182         5,030         
ในเมือง - 78           1,284         1,362         
บางจาก 6,613         13,261      9,207         29,081       
ปากนคร 5,795         3,844       9,942         19,581       
ปากพูน 1,312         9,231       35,112       45,655       
โพธิ์เสด็จ - 95           1,377         1,472         
มะม่วงสองต้น - 222          2,645         2,867         

ร่อนพิบูลย์ ควนเกย 2,113         3,545       2,833         8,491         
ควนชุม 4,051         4,458       8,339         16,848       
ควนพัง 2,036         16,177      39,698       57,911       
ร่อนพิบูลย์ - 562          4,932         5,494         
เสาธง 799           4,153       2,320         7,272         
หินตก - 169          5,243         5,412         

ลานสกา ก้าโลน - 940          1,480         2,420         
ขนุทะเล - 405          1,862         2,267         
เขาแกว้ - 846          2,194         3,040         
ท่าดี - 2,350       1,758         4,108         

สิชล เขาน้อย - 33           2,298         2,331         
ฉลอง - 15           6,419         6,434         
ทุ่งปรัง - 167          3,839         4,006         
ทุ่งใส - 79           1,957         2,036         
เทพราช - 360          2,301         2,661         
เปล่ียน - 1,007       2,801         3,808         
สิชล - 228          5,446         5,674         
ส่ีขดี - - 670           670           
เสาเภา - 443          13,462       13,905       

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

หัวไทร เกาะเพชร - 15           27,654       27,669       
เขาพังไกร 2,257         18,136      7,099         27,492       
ควนชะลิก 829           18,456      22,539       41,824       
ทรายขาว 110           8,372       19,289       27,771       
ท่าซอม 833           7,849       7,838         16,520       
บางนบ 337           3,551       3,192         7,080         
บ้านราม 183           3,139       6,382         9,704         
รามแกว้ 3,258         8,303       3,964         15,525       
หน้าสตน - 20           6,464         6,481         
หัวไทร 2,315         12,540      14,286       29,141       
แหลม 257           12,888      37,477       50,622       

ผลรวม จ.นครศรีธรรมรำช 228,067     512,884   1,003,527  1,744,478  
นราธิวาส เจาะไอร้อง จวบ - - 1,849         1,849         

บูกติ - - 193           193           
มะรือโบออก - 240          7,732         7,972         

ตากใบ เกาะสะท้อน 178           2,288       3,966         6,432         

โฆษิต 114           2,529       5,974         8,617         

เจะ๊เห - 399          1,005         1,404         

นานาค 226           2,940       2,912         6,078         

บางขนุทอง 177           2,756       4,979         7,912         

พร่อน 378           4,648       4,459         9,485         

ไพรวัน - 1,244       2,529         3,773         

ศาลาใหม่ - 684          2,720         3,404         

บาเจาะ กาเยาะมาตี - 93           820           913           

บาเจาะ - 968          3,028         3,996         

บาเระใต้ 538           1,842       5,280         7,660         

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

บาเระเหนือ - 307          3,907         4,214         

ปะลุกาสาเมาะ - 197          2,173         2,370         

ลุโบะสาวอ - 219          3,480         3,699         

เมืองนราธิวาส กะลุวอ - 207          1,240         1,447         

กะลุวอเหนือ - - 3,030         3,030         

โคกเคียน - 148          3,901         4,049         

บางนาค - - 100           100           

บางปอ 42             1,657       4,175         5,874         

มะนังตายอ 64             1,079       3,654         4,797         

ล้าภู 118           1,236       4,805         6,159         

ยี่งอ จอเบาะ - - 1,959         1,959         

ตะปอเยาะ - - 4,439         4,439         

ยี่งอ - - 1,014         1,014         

ละหาร 34             157          4,420         4,611         

ลุโบบือซา - 79           3,251         3,330         

ลุโบะบายะ - - 1,410         1,410         

ระแงะ กาลิซา - - 807           807           

เฉลิม - - 98             98             

ตันหยงมัส - 109          1,537         1,646         

ตันหยงลิมอ - 289          1,225         1,514         

บองอ - - 771           771           

บาโงสะโต - 96           1,604         1,700         

มะรือโบตก - - 218           218           
รือเสาะ โคกสะตอ - - 165           165           

บาตง - 38           2,033         2,071         

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

รือเสาะ - - 568           568           

รือเสาะออก - - 538           538           

เรียง - - 1,016         1,016         

ลาโละ - - 184           184           

สามัคคี - - 771           771           

สาวอ - - 1,831         1,831         

แว้ง กายคูละ - - 1,563         1,563         
ฆอเลาะ - - 273           273           
แว้ง - - 66             66             

ศรีสาคร ตะมะยงู - - 143           143           
สุไหงโก-ลก ปาเสมัส - 56           3,140         3,186         

ปูโยะ - 96           2,121         2,217         
มูโนะ - 523          3,062         3,595         
สุไหงโก-ลก - - 1,452         1,452         

สุไหงปาดี ปะลุรู - - 453           453           
สากอ - - 46             46             
สุไหงปาดี - - 4,858         4,858         

ผลรวม จ.นรำธิวำส 1,869        27,124     124,927     153,920     

ปัตตานี กะพ้อ กะรุบี - 27           1,420         1,447         

ตะโละดือรามัน - 56           981           1,037         

ปล่องหอย - - 2,279         2,279         

โคกโพธิ์ ควนโนรี - - 4,045         4,045         

โคกโพธิ์ - 95           4,139         4,234         

ช้างให้ตก - 91           2,492         2,583         

ทรายขาว - - 333           333           

ท่าเรือ - 1,547       6,496         8,043         

ทุ่งพลา - - 2,258         2,258         

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

นาเกตุ - 147          5,823         5,970         
นาประดู่ - - 662           662           
บางโกระ - 76           2,591         2,667         
ปากล่อ - - 3,931         3,931         
ป่าบอน - 353          1,760         2,113         
มะกรูด - 389          2,943         3,332         

ทุ่งยางแดง ตะโละแมะนา - - 5,667         5,667         
น้้าด้า - - 6,597         6,597         
ปากู - - 3,467         3,467         
พิเทน - 67           944           1,011         

ปะนาเระ ควน 81             1,271       658           2,010         
คอกกระบือ - 1,394       1,131         2,525         
ดอน 81             1,184       869           2,134         
ท่าขา้ม - 347          371           718           
ท่าน้้า 63             1,599       861           2,523         
บ้านกลาง - 532          1,269         1,801         
บ้านนอก - 85           1,433         1,518         
บ้านน้้าบ่อ - 84           384           468           
ปะนาเระ - 66           578           644           
พ่อมิง่ - 230          1,792         2,022         

มายอ กระเสาะ - 400          601           1,001         
กระหวะ - 706          2,880         3,586         
เกาะจนั - 319          1,450         1,769         
ตรัง - 2,167       2,315         4,482         
ถนน - 1,033       889           1,922         
ปะโด - 1,131       5,070         6,201         
ปานัน - 253          1,216         1,469         
มายอ - 474          978           1,452         

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



100

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

ลางา - 175          377           552           
ลุโบะยไิร - 2,124       2,575         4,699         
สะก้า - - 122           122           
สาคอใต้ - 71           1,323         1,394         
สาคอบน - - 756           756           

เมืองปัตตานี กะมิยอ - - 734           734           

คลองมานิง - 323          1,265         1,588         

ตะลุโบะ - 149          935           1,084         

ตันหยงลุโละ - 24           614           638           

บานา - 129          3,427         3,556         

บาราโหม - - 411           411           

บาราเฮาะ - 925          3,750         4,675         

ปะกาฮะรัง - 936          4,101         5,037         

ปุยดุ - 1,107       1,263         2,370         

รูสะมิแล - - 2,601         2,601         

แม่ลาน ป่าไร่ - 174          5,334         5,508         
ม่วงเต้ีย - 250          2,646         2,896         
แม่ลาน - - 3,256         3,256         

ไม้แกน่ ดอนทราย - 59           1,202         1,261         
ตะโละไกรทอง - 24           63             87             
ไทรทอง 48             889          3,966         4,903         

ยะรัง กระโด - - 229           229           
กอล้า - 152          6,276         6,428         
เขาตูม - 462          4,509         4,971         
คลองใหม่ - 143          1,385         1,528         
ประจนั - 534          1,330         1,864         

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

ปิตูมุดี - 289          1,015         1,304         
เมาะมาวี - - 1,686         1,686         
ยะรัง - 344          2,759         3,103         
ระแว้ง - - 1,686         1,686         
วัด - - 741           741           
สะดาวา - - 2,397         2,397         
สะนอ - - 1,887         1,887         
จะรัง 25             349          1,759         2,133         

ตอหลัง - 16           796           812           

ตะโละ - - 3,606         3,606         

ตะโละกาโปร์ 37             750          1,753         2,540         

ตันหยงจงึงา - - 1,327         1,327         

ตันหยงดาลอ - 396          282           678           

ตาแกะ - - 1,678         1,678         

ตาลีอายร์ - 571          2,292         2,863         

บางปู - 60           1,145         1,205         

บาโลย - 157          1,292         1,449         

ปิยามุมัง - 313          2,751         3,064         

ปุลากง - 333          1,134         1,467         

มะนังยง - 492          1,731         2,223         

ยามู - 88           2,297         2,385         

ราตาปันยงั - - 2,442         2,442         

สาบัน - 412          673           1,085         

หนองแรต - 878          966           1,844         

แหลมโพธิ์ - - 339           339           

สายบุรี กะดุนง - 402          3,018         3,420         

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

ตะบิง้ - 167          288           455           
ตะลุบัน - 710          1,245         1,955         
เตราะบอน - 798          2,810         3,608         
ทุ่งคล้า - - 862           862           
บางเกา่ - - 87             87             
บือเระ 168           458          1,176         1,802         
ปะเสยะวอ - 95           132           227           
แป้น 41             259          4,755         5,055         
มะนังดาล้า - 164          277           441           
ละหาร - - 536           536           

หนองจกิ เกาะเปาะ - - 2,053         2,053         
คอลอตันหยง - - 5,351         5,351         
ดอนรัก - - 1,919         1,919         
ดาโต๊ะ - - 3,226         3,226         
ตุยง - 69           5,865         5,934         
ท่าก้าช้า - 1,139       5,174         6,313         
บ่อทอง - 1,263       9,414         10,677       
บางเขา - 2,335       9,238         11,573       
บางตาวา - - 914           914           
ปุโละปุโย - - 4,780         4,780         
ยาบี - 356          2,388         2,744         
ลิปะสะโง - 365          3,673         4,038         

ผลรวม จ.ปัตตำนี 544          38,801     247,638     286,983     
พังงา คุระบุรี บางวัน - - 61             61             

ตะกั่วป่า โคกเคียน 43             355          1,859         2,257         

ตะกั่วป่า - 21           229           250           

ต้าตัว - - 522           522           

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

บางไทร - - 629           629           

บางนายสี - 23           867           890           

บางม่วง - - 131           131           

ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง - 24           57             81             
ทุ่งมะพร้าว 44             167          213           424           
ล้าภี - - 127           127           

เมืองพังงา นบปริง - - 35             35             
ผลรวม จ.พังงำ 87            590         4,730        5,407        
พัทลุง กงหรา กงหรา - - 930           930           

คลองเฉลิม - 73           524           597           
คลองทรายขาว - 84           115           199           
ชะรัด - - 2,150         2,150         
สมหวัง - 461          3,392         3,853         

เขาชัยสน เขาชัยสน 299           1,862       5,798         7,959         
ควนขนุน 51             1,468       7,278         8,797         
โคกม่วง - 376          3,072         3,448         
จองถนน 652           3,286       4,262         8,200         
หานโพธิ์ 392           6,413       13,945       20,750       

ควนขนุน ควนขนุน 86             2,145       7,752         9,983         

ชะมวง - 740          6,350         7,090         

ดอนทราย - 800          3,842         4,642         

โตนดด้วน 229           2,083       7,802         10,114       

ทะเลน้อย 60             1,886       65,306       67,252       

นาขยาด 96             1,383       3,686         5,165         

ปันแต 2,738         6,050       3,803         12,591       

พนมวังก์ 192           2,140       8,385         10,717       

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

พนางตุง 4,892         7,436       13,144       25,472       

แพรกษา 556           2,067       5,334         7,957         

มะกอกเหนือ 1,196         6,117       6,912         14,225       

แหลมโตนด 2,009         6,724       12,453       21,186       

ตะโหมด คลองใหญ่ - 27           256           283           

ตะโหมด - - 1,426         1,426         

แม่ขรี - - 201           201           

บางแกว้ โคกสัก - 112          1,615         1,727         

ท่ามะเด่ือ 32             546          1,833         2,411         

นาปะขอ 484           3,126       7,994         11,604       

ปากพะยนู เกาะนางค้า - 337          11,765       12,102       

เกาะหมาก - 29           3,096         3,125         

ดอนทราย 127           1,075       2,381         3,583         

ดอนประดู่ 4,703         5,734       6,445         16,882       

ปากพะยนู 303           3,122       6,389         9,814         

ฝาละมี 49             2,265       9,901         12,215       

หารเทา 949           4,113       6,756         11,818       
ป่าบอน โคกทราย 422           7,201       10,261       17,884       

ทุ่งนารี - 72           1,523         1,595         
ป่าบอน 181           1,492       2,671         4,344         
วังใหม่ 152           1,209       3,281         4,642         
หนองธง - 28           702           730           

ป่าพยอม เกาะเต่า - - 48             48             
บ้านพร้าว 634           1,966       10,295       12,895       
ป่าพะยอม 320           1,372       5,191         6,883         
ลานขอ่ย - 25           161           186           

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

เมืองพัทลุง เขาเจยีก 386           2,399       7,350         10,135       

ควนมะพร้าว 902           4,113       16,284       21,299       

คูหาสวรรค์ - 437          5,577         6,014         

โคกชะงาย 108           2,478       2,671         5,257         

ชัยบุรี 8,974         12,514      9,858         31,346       

ต้านาน 217           2,140       10,447       12,804       

ท่าแค 26             1,968       8,379         10,373       

ท่ามิหร้า - 711          2,303         3,014         

นาท่อม - 80           947           1,027         

นาโหนด - 1,956       5,062         7,018         

ปรางหมู่ 1,263         2,526       3,401         7,190         

พญาขนั 2,806         4,691       4,264         11,761       

ร่มเมือง - 69           1,927         1,996         

ล้าป า 2,716         7,970       8,964         19,650       

ศรีนครินทร์ ชุมพล - 134          2,562         2,696         

ล้าสินธุ์ - 204          126           330           

อา่งทอง - 204          532           736           

ศรีบรรพต เขายา่ - 151          658           809           

ตะแพน - 32           895           927           

ผลรวม จ.พัทลุง 39,202      132,222   372,633     544,057     

ยะลา กรงปีนัง กรงปินัง - - 80             80             
เมืองยะลา ตาเซะ - 253          1,447         1,700         

ท่าสาป - 69           1,300         1,369         

บันนังสาเรง - - 1,015         1,015         

บุดี - 36           5,076         5,112         

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

เปาะเส้ง - 21           1,231         1,252         

พร่อน - - 3,233         3,233         

ยะลา - - 1,768         1,768         

ล้าพะยา - - 545           545           

ล้าใหม่ - - 2,761         2,761         

ลิดล - 72           3,353         3,425         

สะเตง - 79           192           271           

สะเตงนอก - - 3,067         3,067         

หน้าถ้้า - - 1,650         1,650         

ยะหา บาโงยซิแน - - 938           938           

ละแอ - - 85             85             
รามัน กาตอตือร๊ะ - - 5,624         5,624         

กายบูอเกาะ - 67           2,721         2,788         

กาลอ - - 186           186           

กาลูปัง - - 1,139         1,139         

เกะรอ - - 433           433           

โกตาบารู - - 964           964           

จะกว๊ะ - - 803           803           

ตะโล๊ะหะลอ - 336          835           1,171         

ท่าธง - 530          5,929         6,459         

เนินงาม - - 9,049         9,049         

บาโงย - - 2,163         2,163         

บาลอ - 83           1,858         1,941         

บือมัง - - 1,493         1,493         

ยะต๊ะ - 179          1,761         1,940         

วังพญา - 123          11,558       11,681       

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

อาซ่อง - 346          1,781         2,127         

ผลรวม จ.ยะลำ - 2,194      76,038      78,232      
สงขลา กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ 217           2,542       4,009         6,768         

เกาะใหญ่ 97             639          508           1,244         
เชิงแส 590           5,056       9,047         14,693       
โรง 217           9,844       5,232         15,293       

คลองหอยโขง่ คลองหลา - - 1,010         1,010         

คลองหอยโขง่ - - 186           186           

โคกม่วง - 146          597           743           

ทุ่งลาน - - 964           964           

ควนเนียง ควนโส 660           4,692       3,002         8,354         

บางเหรียง - 692          4,428         5,120         

รัตภูมิ - 1,420       5,979         7,399         

ห้วยลึก 844           4,949       6,706         12,499       
จะนะ ขนุตัดหวาย - 83           1,580         1,663         

คลองเปียะ - 85           2,096         2,181         

คู 37             1,194       3,208         4,439         

แค - 382          1,633         2,015         

จะโหนง - 221          2,688         2,909         

ตล่ิงชัน 123           714          4,755         5,592         

ท่าหมอไทร - 542          3,447         3,989         

นาทับ - 264          2,505         2,769         

นาหว้า - 39           4,114         4,153         

น้้าขาว - - 530           530           

บ้านนา - 1,619       5,182         6,801         

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

ป่าชิง 29             692          3,404         4,125         

สะกอม 186           1,262       2,982         4,430         

สะพานไม้แกน่ - 295          2,975         3,270         

เทพา เกาะสะบ้า - - 6,899         6,899         

ท่าม่วง 30             727          9,557         10,314       

เทพา  - 956          5,434         6,390         

ปากบาง 224           1,966       8,566         10,756       

ล้าไพล - - 2,561         2,561         

สะกอม - 30           559           589           

นาทวี ฉาง - 97           1,648         1,741         

นาทวี - - 636           636           

นาหมอศรี - - 1,137         1,137         

นาหม่อม นาหม่อม - - 29             29             

พิจติร - - 134           134           

บางกล้่า ท่าช้าง 62             1,836       10,349       12,247       
บางกล้่า 30             1,083       3,050         4,163         
บ้านหาร 215           1,785       2,120         4,120         
แม่ทอม 304           2,238       2,328         4,870         

เมืองสงขลา เกาะแต้ว - 131          3,501         3,632         
เขารูปช้าง - 342          1,156         1,498         
ทุ่งหวัง - - 781           781           
บ่อยาง - - 63             63             
พะวง - 286          917           1,203         

ระโนด คลองแดน 417           3,927       7,928         12,272       
แดนสงวน 886           16,305      2,365         19,556       
ตะเครียะ 306           15,386      3,174         18,866       

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

ท่าบอน 511           4,325       20,700       25,536       
บ่อตรุ - 635          5,822         6,457         
บ้านขาว 727           19,195      20,528       40,450       
บ้านใหม่ 1,500         20,265      3,671         25,436       
ปากแตระ - 453          4,906         5,359         
พังยาง - 2,736       5,514         8,250         
ระโนด 545           11,042      4,378         15,965       
ระวะ - - 5,799         5,799         
วัดสน - 1,356       7,351         8,707         

รัตภูมิ ก้าแพงเพชร - 487          7,817         8,304         
เขาพระ - - 66             66             
ควนรู - 1,224       6,048         7,272         
คูหาใต้ 116           2,878       9,336         12,330       
ท่าชะมวง - - 3,397         3,397         

สทิงพระ กระดังงา - - 783           783           

คลองรี - 1,473       2,430         3,903         

คูขดุ - 722          3,480         4,202         

จะทิ้งพระ - - 1,301         1,301         

ชุมพล - 525          5,145         5,670         

ดีหลวง - - 736           736           

ท่าหิน - 141          7,085         7,226         

บ่อดาน - - 2,928         2,928         

บ่อแดง - - 2,864         2,864         

วัดจนัทร์ - - 2,550         2,550         

สนามชัย - 96           1,063         1,159         

สะเดา ท่าโพธิ์ - - 703           703           

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

พังลา - - 297           297           
ส้านักขาม - - 45             45             

สะบ้ายอ้ย บ้านโหนด - - 1,112         1,112         
เปียน - - 526           526           
สะบ้ายอ้ย - - 888           888           

สิงหนคร ชะแล้ - 312          4,284         4,596         
ชิงโค - 234          1,724         1,958         
ท้านบ - 1,623       982           2,605         
บางเขยีด - 1,992       5,637         7,629         
ปากรอ - 860          5,064         5,924         
ป่าขาด - 1,523       2,887         4,410         
ม่วงงาม - 1,925       5,762         7,687         
ร้าแดง - 2,998       2,665         5,663         
วัดขนุน - 1,274       1,742         3,016         
สทิงหม้อ - 28           642           670           
หัวเขา - - 49             49             

หาดใหญ่ คลองแห 45             1,744       2,597         4,386         
คลองอู่ตะเภา - 786          655           1,441         
ควนลัง - 512          6,473         6,985         
คอหงส์ - - 3,993         3,993         
คูเต่า 1,593         7,269       8,081         16,943       
ฉลุง - - 897           897           
ทุ่งต้าเสา - 638          2,198         2,836         
ทุ่งใหญ่ - - 826           826           
น้้าน้อย 149           2,440       7,174         9,633         
บ้านพรุ - 184          2,269         2,453         
พะตง - - 779           779           
หาดใหญ่ - - 707           707           

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

ผลรวม จ.สงขลำ 10,623      178,265   365,019     553,907     
สตูล ควนกาหลง อใุดเจริญ - - 135           135           

มะนัง นิคมพัฒนา - - 70             70             
ละงู เขาขาว - 90           3,028         3,117         

น้้าผุด - - 145           145           
ละงู - 319          1,133         1,452         

ผลรวม จ.สตูล - 408         4,512        4,920        
สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ กรูด - - 3,432         3,432         

กะแดะ - - 7,370         7,370         
ช้างขวา - - 7,644         7,644         
ช้างซ้าย - - 667           667           
ตะเคียนทอง - - 11,037       11,037       
ท่าทอง - 702          16,480       17,182       
ท่าทองใหม่ - - 7,880         7,880         
ท่าอแุท - 669          2,840         3,509         
ทุ่งกง - - 3,583         3,583         
ทุ่งรัง - - 267           267           
ป่าร่อน - - 55             55             
พลายวาส - - 14,963       14,963       

เกาะสมุย ตล่ิงงาม - 32           439           471           
บ่อผุด - - 615           615           
แม่น้้า - - 40             40             
ลิปะน้อย - 103          1,196         1,299         
หน้าเมือง - 223          151           374           

คีรีรัฐนิคม กะเปา - 677          998           1,675         
ถ้้าสิงขร - - 4,385         4,385         

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

ท่ากระดาน - - 1,031         1,031         
ท่าขนอน - 396          2,226         2,622         
บ้านยาง - - 292           292           
ยา่นยาว - - 724           724           

เคียนซา เขาตอก - 1,528       15,536       17,064       
เคียนซา - 1,913       13,337       15,250       
บ้านเสด็จ - - 40             40             
พ่วงพรมคร - 2,409       15,767       18,176       
อรัญคามวารี - 1,804       7,684         9,488         

ชัยบุรี ชัยบุรี - - 1,673         1,673         
ไทรทอง - - 1,407         1,407         
สองแพรก - 237          1,462         1,699         

ไชยา ตลาดไชยา - 632          1,593         2,225         
ตะกรบ - 236          6,549         6,785         
ทุ่ง 461           1,454       3,970         5,885         
ป่าเว - 24           1,043         1,067         
พุมเรียง 158           959          5,017         6,134         
โมถา่ย - - 533           533           
เลม็ด 914           2,832       9,644         13,390       
เวียง - 128          1,809         1,937         

ดอนสัก ชลคราม - 147          11,177       11,324       
ไชยคราม - 396          6,391         6,787         
ดอนสัก - 465          9,124         9,589         
ปากแพรก - 368          1,528         1,896         

ท่าฉาง เขาถา่น - 117          7,935         8,052         
คลองไทร - 183          16,425       16,608       
ท่าเคย - 478          15,031       15,509       
ท่าฉาง - 866          10,307       11,173       

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

เสวียด - - 4,021         4,021         
ท่าชนะ คันธุลี - - 164           164           

ท่าชนะ 45             370          520           935           
ประสงค์ 179           774          1,032         1,985         
วัง 65             1,746       6,460         8,271         

บ้านตาขนุ เขาวง - - 709           709           
พรุไทย - - 807           807           
พะแสง - - 320           320           

บ้านนาเดิม ทรัพยท์วี - 3,961       12,340       16,301       
ท่าเรือ - 375          4,802         5,177         
บ้านนา - - 1,338         1,338         

บ้านนาสาร คลองปราบ - - 1,373         1,373         
ควนศรี - 879          5,505         6,384         
ควนสุบรรณ - - 2,028         2,028         
ท่าชี - 1,226       16,825       18,051       
ทุ่งเตา - - 1,050         1,050         

น้้าพุ - 29           1,394         1,423         

บ้านนา - - 3,735         3,735         

เพิ่มพูนทรัพย์ - - 687           687           
ล้าพูน - - 383           383           

พนม ต้นยวน - - 999           999           
พังกาญจน์ - - 517           517           

พระแสง ไทรขงึ - 3,739       5,003         8,742         
ไทรโสภา - 1,384       1,157         2,541         
บางสวรรค์ - 549          1,121         1,670         
สาคู - 752          492           1,244         
สินเจริญ 201           1,838       8,219         10,258       

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

สินปุน - - 10,127       10,127       
อปิัน - 1,532       11,216       12,748       

พุนพิน กรูด - 1,632       15,315       16,947       
เขาหัวควาย - - 21,686       21,686       
ตะปาน - 551          5,055         5,606         
ท่าขา้ม - 264          31,756       32,020       
ท่าโรงช้าง - - 24,352       24,352       
ท่าสะท้อน - 523          11,670       12,193       
น้้ารอบ - 53           12,079       12,132       
บางงอน - 48           6,998         7,046         
บางเดือน - - 1,355         1,355         

บางมะเด่ือ - 83           5,000         5,083         

พุนพิน - - 5,283         5,283         

มะลวน - 752          16,293       17,045       

ลีเล็ด - - 18,638       18,638       

ศรีวิชัย - 161          10,887       11,048       

หนองไทร - 389          19,050       19,439       

หัวเตย - 1,539       8,315         9,854         

เมืองสุราษฎร์ธานี คลองฉนาก - - 211           211           

คลองน้อย - - 11,697       11,697       

ตลาด - - 227           227           

บางกุ้ง - - 1,605         1,605         

บางชนะ - - 1,811         1,811         
บางไทร - - 1,905         1,905         

บางใบไม้ - - 8,667         8,667         

บางโพธิ์ - - 10,771       10,771       

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำ
ท่วมซ้้ำซำก

 พ้ืนทีน้้่ำท่วม
ซ้้ำซำก

 เป็นประจ้ำ  บ่อยครัง้  เป็นครัง้ครำว
  8-10 ครัง้  4-7 ครัง้  ไม่เกิน 3 ครัง้

 ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี ในรอบ 10 ปี

มะขามเต้ีย - - 944           944           
วัดประดู่ - - 5,258         5,258         

เวียงสระ เขานิพันธ์ - - 506           506           

คลองฉนวน - 25           6,965         6,990         

ทุ่งหลวง - 1,720       14,892       16,612       
เวียงสระ - 904          6,271         7,175         

ผลรวม จ.สุรำษฎร์ธำนี 2,023        47,776     643,103     692,902     
ผลรวมทั้งหมด 282,914     954,509   3,006,465  4,243,888  

ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล

ระดับควำมรุนแรง

รวม (ไร่)
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