
ประเมินสถานการณนํ้าทวมภาคใต 

 สถานการณน้ําทวมของภาคใตในปจจุบันถือเปนภัยพิบัติที่คอนขางรุนแรง นับตั้งแตพายุใตฝุนเกที่พัดเขาสู

ประเทศไทยในชวงเดือนพฤศจิกายน ป 2532 โดยในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 เวลา 08.30 น. พายุไตฝุนเกย

เคล่ือนเขาสูภาคใตตอนบนดวยความเร็วถึง 185 กิโลเมตรตอชั่วโมง ซึ่งเปนความเร็วของพายุไตฝุนในระดับ 3 ถลม 

อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย และบางสะพาน กอนขึ้นฝงที่อําเภอทาแซะ และปะทิว จังหวัดชุมพรทําให

เกิดคลื่นพายุซัดฝงที่ อําเภอบางสะพานนอย บางสะพาน ทาแซะและ ปะทิว อยางไรก็ตามในชวงปดังกลาวนั้น พายุ

เกยไดสงผลใหเกิดผูเสียชีวิตไปถึง 446 คน บาดเจ็บ 154 คน บานเรือนเสียหาย 38,002 หลัง ประชาชนเดือดรอน 

153,472 คน เรือลม 391 ลํา ถนนเสียหาย 579 เสน สะพาน 131 แหง ทํานบและฝาย 49 แหง โรงเรียนพัง 160 โรง 

วัด 93วัด มัสยิด 6 แหง พ้ืนที่การเกษตร 80,900,105 ไร สัตวเล้ียงตาย 83,490 ตัว ประเมินความเสียหาย 

11,257,265,265 บาท พายุไตฝุนเกยถือเปนพายุหมุนเขตรอนที่สรางความเสียหายใหกับประเทศไทยมากที่สุดในรอบ 

27 ป นับตั้งแตพายุโซนรอนแฮเรียตถลมแหลมตะลุมพุก ในปพ.ศ. 2505 เปนพายุลูกเดียวในประวัติศาสตรที่พัดเขาสู

ประเทศไทยในระดับไตฝุนและยังเปนพายุที่มีความเร็วลมสูงสุดขณะขึ้นฝงเทาที่เคยมีมาในคาบสมุทรมลายู 

 ซึ่งจะเห็นไดวาภัยธรรมชาติที่ถลมภาคใตดังกลาวนั้นหางกัน 27 ป จึงเกิดพายุใตฝุนเกขึ้น และหลังจากป 

2532 สถานการณของภาคใตที่ประสบภัยธรรมชาตินั้น ก็ยังไมไดมีความรุนแรงมากนัก จนกระทั่งในป 2554 ซึ่งนับหาง

จากชวงพายุใตฝุนเก ประมาณ 22 ป ภาคใตจึงเกิดภัยพิบัติธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง  

โดยเริ่มสถานการณประมาณวันที่ 20 มีนาคม โดยทางกรมอุตินิยมไดออกมาแจงเตือนวาในชวงนี้จะมีอากาศ

เปล่ียนแปลงอยางมากจากความกดอากาศของประเทศจีน และบริเวณอาวไทย ทําใหมีฝนตกมากในหลายพื้นที่ 

โดยเฉพาะภาคใต ซึ่งจังหวัดตางๆ ไดรับอิทธิพลดังกลาวจึงเกิดฝนตกโดยทั่ว เริ่มจาก 

• สถานการณฝนตกหนักเริ่มจากจังหวัดพัทลุง ต้ังแตวันที่ 21-25 มีนาคม ทําใหน้ําปาจากเทือกเขา

บรรทัดไหลเขาทวมพ้ืนที่ 8 อําเภอ 211 หมูบาน ซึ่งประกอบดวย อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอควน

ขนุน อําเภอศรีบรรพต อําเภอศรีนครินทร อําเภอปาพะยอม อําเภอกงหรา อําเภอเขาชัยสน และ

อําเภอบางแกว โดยอําเภอเมืองไดรับผลกระทบหนักที่สุด สวนพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลาคาดวาน้ําจะ

เออลนเขาทวมในวันที่ 25 มีนาคม ดานรองผูวาราชการจังหวัดพัทลุงประกาศเตือนใหประชาชนริม

ทะเลสาบสงขลาเตรียมอพยพทรัพยสิน เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวาจะมีฝนตกหนักจนถึง

วันที่ 26 มีนาคม 

• หลังจากนั้นจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรับอิทธิพลจากสถานการณดังกลาว โดยฝนตกหนังอยาง

ตอเนื่อง จนเชามืดของวันที่ 26 มีนาคม ฝนที่ตกลงมาตลอดหลายวันทําใหน้ําจากเทือกเขาไหลเขา

ทวมหลายอําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนบางเสนทางถูกตัดขาด โดยเฉพาะอยางยิ่งถนน

เลียบตล่ิงไมสามารถสัญจรได ระดับน้ําในเขตเทศบาลสูงประมาณ 30-50 กิโลเมตร ทําใหการจราจร

เปนอัมพาตเกือบทั้งเมือง นอกจากนี้ไดมีการอพยพชาวบานในอําเภอหัวไทร อําเภอสิชล อําเภอทา

ศาลา อําเภอพระพรหม แตยังมีชาวบานติดคางอยูเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นเกิดเหตุโคลนถลม



ประเมินสถานการณน้ําทวมภาคใต : ผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย      2 
 

ทับกุฏิสํานักสงฆพังพินาศ ในหมู 8 ตําบลขนอม ประกอบดวย อ.เมือง ดอนสักกาญจนดิษฐ เวียง

สระ ไชยา บานนาเดิมทาชนะ บานนาสาร วิภาวดี ทาฉาง และ คีรีรัฐนิคม 

•  นอกจากนั้นทางดานของเกาะสมุย ซึ่งเปนเกาะที่มีนักทองเท่ียว ก็ประสบกับปญหาคลื่นลมแรง และ

สภาพอากาศปด ทําใหเครื่องบิน และเรือไมสามารถที่จะทําการออกจากเกาะหรือลงเกาะได ทําใหมี

การยกเลิกเที่ยวบิน และเรือ ออกไปอยางไมมีกําหนด ทําใหนักทองเที่ยวตองติดอยูบนเกาะ 

• จังหวัดชุมพรไดประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 5 อําเภอ อ.ละแม อ.พะโตะ อ.เมือง อ.สวี และ อ.หลัง

สวน  

• นอกจาก 4 จังหวัดขางตนแลว จังหวัดตางๆ ในภาคใต อีก 6 จังหวัดไดแก ตรัง สงขลา กระบ่ี พังงา 

สตูล และนราธิวาส ก็ยังไดรับผลกระทบ  

ซึ่งจากสถานการณน้ําทวมดังกลาว นั้น ทางศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน กรมปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ไดรวมรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นเบ้ืองตน ดังนี้ 

1) พื้นท่ีประสบภัย 

โดย ณ วันที่ 6 เมษายน 2554 เวลา 7.00 น. พบวาภายใตมีพ้ืนที่ 10 จังหวัด 100 อําเภอ 650 

ตําบล 5,378 หมูบาน และมีราษฎรไดรับความเดือนรอนแลว 603,486 ครัวเรือน 2,021,131 คน นอกจากนี้มีผูเสียชีวิต

แลวทั้งส้ิน 51 คน (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 พ้ืนที่ประสบอุทกภัยภาคใต 10 จังหวัด  

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ยอดผูเสียชีวิต หมายเหตุ 

1 นครศรีธรรมราช 23 21 - 

2 พัทลุง 11 5 - 

3 สุราษฎรธานี 19 10 - 

4 ตรัง 10 2 - 

5 สงขลา 3 - - 

6 กระบ่ี 8 10 - 

7 ชุมพร 8 2 สถานการณคล่ีคลายแลว 
ยกเวนอ.หลังสวน 

8 พังงา - 1 สถานการณคล่ีคลายแลว 

9 นราธิวาส - - สถานการณคล่ีคลายแลว 

10 สตูล - - สถานการณคล่ีคลายแลว 

รวม  82 51 - 

ที่มา : ศูนยอํานวยการฯ ปภ. 
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2) ดานทรัพยสิน/สิ่งสาธารณประโยชน (เบื้องตน) 

 จากศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย นั้น พบวา 
บานเรือนเสียหายทั้งหลัง 208 หลัง บางสวน 3,332 หลัง ส่ิงสาธารณประโยชนเสียหายเบ้ืองตน ถนน 4,476 สาย ทอ
ระบายน้ํา 409 แหง ฝาย 75 แหง สะพาน/คอสะพาน 419 แหง วัด/โรงเรียน368 แหง สถานที่ราชการ 89 แหง  
 นอกจากนี้ทางหลวงแผนดิน มีความเสียหายกวา 22 แหง ผานไมได 10 แหง สนามบินปดใหปรการ 1 แหง 
(สนามบินนครศรีธรรมราช) รถไฟสายใตใหบริการไดถึงสถานีรถไฟไชยา จํานวน 2 ขบวน (ขบวน 39,43) และรถไฟ
สายนครศรีฯ-สไหงโกลก เปดใหบริการได 
 
3)  3. ดานเกษตรกรรม (ประเมิน ณ วันท่ี 4 เมษายน)  

 
3.1 ดานพืช เกษตรกร 181,511 ราย พ้ืนที่การเกษตรประสบภัย 1,090,609 ไร แบงเปนขาว 319,878 ไร พืช

ไร 56,110 ไร พืชสวนและอื่นๆ 714,621 ไร สําหรับยางพารา ประมาณการพื้นที่คาดวาจะเสียหายจากดินโคลนถลมไม
เกิน 50,000 ไร เนื่องจากสถานการณอุทกภัยครั้งนี้ คาดวาจะไมดํารงคอยูยาวนาน จึงไมทําใหตนยางพาราที่มีอายุมาก
เสียหาย 

3.2 ดานปศุสัตว เกษตรกร 93,264 ราย สัตวที่ไดรับผลกระทบ  4,374,718 ตัว แบงเปน โค-กระบือ 182,307 
ตัว สุกร/แพะ/แกะ 666,790 ตัว สัตวปก 3,525,321 ตัว แปลงหญา 5,604 ไร และสนับสนุนพืชอาหารสัตว 641,000 
กิโลกรัม และดูแลสุขภาพสัตว 1,130,172 ตัว แรธาตุและเวชภัณฑ  1,408 กอน 

3.3 ดานประมง เกษตรกร 16,587 ราย พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวประสบภัย 25,333 บอ คิดเปนพ้ืนที่ 53,953 ไร 
และ 3,343 กระชัง คิดเปนพ้ืนที่ 88,048 ตารางเมตร เรือประมงประสบภัย 62 ลํา 

 
4) ผลกระทบดานอุตสาหกรรม (ประเมิน ณ วันท่ี 5 เมษายน) 

จากการประเมินสถานการณดานอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม พบวา จ.นครศรีธรรมราชมีโรงงาน
เสียหายมากสุด 1,800โรง กิจการเหมืองแร 61 แหง รองลงมาคือ จ.สุราษฎรธานีเสียหาย 17 โรง กิจการเหมืองแร 1 
แหง จ.ชุมพร เสียหาย 9 โรง  กลุมโอท็อป 7 กลุม สวนพัทลุงและกระบ่ีเสียหายจังหวัดละ 5 โรง โดยสวนใหญเปนกลุม
อุตสาหกรรมยางพารา เฟอรนิเจอรจากไมยางพารา โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ แปรรูปอาหาร อาหารกระปองและ
กิจการ และกิจการหองเย็น  

นอกจากนี้แรงงานในพื้นที่ยังไดรับผลกระทบอีกจํานวน 29,535 คน ที่ไมสามารถทํางานไดตองสูญเสียรายได
ในชวง 7 วันที่ผานมารวมเกือบ 36 ลานบาท ดังนั้นหากพิจารณาถึงผลกระทบจากน้ําทวมในชวงภาคใตที่ผานมานั้น 
จะมีความเสียหายทั้งส้ิน 991,750,00 บาท (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2  ผลกระทบทางดานอุตสาหกรรม 

จังหวัด จํานวน (แหง) จํานวนแรงงานที่
ตองหยุดงาน 

มูลคาความเสียหาย 

โรงงาน เหมือง อ่ืนๆ (OTOP) 
นครศรีธรรมราช 1,800 61 - 24,793 

991,750,000 
สุราษฎรธานี 17 1 - 4,122 
ชุมพร 9 - 7 121 
กระบี่ 5 - 3 410 
พัทลุง 5 - - 89 

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
5) ผลกระทบทางดานการทองเท่ียว 

จากสถานการณการประเมินผลดานการทองเที่ยวนั้น พบวา ในชวงเดือนเมษายน ถือเปนชวงเทศกาล
ทองเที่ยวหลักของภาคใต แตหากพิจารณาผลกระทบดานการทองเที่ยวของภาคใต ซึ่งจํานวนนักทองเท่ียวหลักสวน
ใหญจะอยูที่จังหวัดภูเก็ต สงขลา ซึ่งจากผลของน้ําทวมดังกลาวนั้น ยังไมมีผลกระทบมากนัก โดยจากผลการสํารวจ
ขอมูลเบ้ืองตนโดยความเห็นหอการคาจังหวัด และหนวยงานภาครัฐในพ้ืนที่ พบวา 14 จังหวัดของภาคใตนั้น พบวา 
ผูตอบสวนใหญกวารอยละ 50 เห็นวาไมมีผลกระทบเลย หรือมีก็นอย มีเพียงรอยละ 46.4 เทานั้นที่เห็นวาการทองเที่ยว
นั้นไดรับผลกระทบมาก (ภาพที่ 1) 

 
หากพิจารณาผลกระทบของจังหวัดภาคใตทางดานของการทองเที่ยวนั้น พบวา จังหวัดที่ไดรับผลกระทบดาน

การทองเท่ียวมากที่สุด ไดแก นครศรีธรรมราช คิดเปนรอยละ 85 ของการทองเที่ยวทั้งหมดของจังหวัด รองลงมาไดแก 
จังหวัดสุราษฎรธานี คิดเปนรอยละ 80 กระบ่ีรอยละ 70 ตามลําดับ สวนจังหวัดที่ไดรับผลกระทบไมมากนัก ไดแก 
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา เปนตน 
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ภาพที่ 2 

ที่มา : จา
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7) ผล
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และเมื่อพิจารณาจังหวัดที่ไดรับผลกระทบ โดยแยกเปนจังหวัดที่ไดรับผลกระทบใน 5 ลักษณะ ไดแก จังวัดที่

ไดรับผลกระทบในขั้นวิกฤติ ขั้นเดือนรอน ขั้นไดรับผลกระทบ กําลังฟนฟู และไมไดรับผลกระทบ ซึ่งจะพบวา จังหวัดที่

ไดรับผลกระทบในขั้นวิกฤติ ประกอบดวยจังหวัดสุราฎรธานี นครศรีธรรมราช และกะบ่ี ซึ่งทั้ง 3 จังหวัดนั้นมีสัดสวน 

GPP ตอ GRP รวมแลวอยูที่ 34.2 สวนจังหวัดที่ไดรับความเดือนรอนนั้น มีจังหวัด ตรัง และพัทลุง โดยมีสัดสวน GPP 

ตอ GRP รวมแลวอยูที่ 10.3 ดังตารางที่ 3 ดังนั้นเศรษฐกิจของภาคใตจึงไดรับผลกระทบอยางมาก เพราะมีสัดสวนตอ 

GPP ที่สูง(ตารางที่ 3)   

ตารางที่ 3 ผลกระทบของจังหวัดภาคใต แยกตามผลกระทบ 
 

 วิกฤติ เดือนรอน ไดรับผลกระทบ กําลังฟนฟู ไมไดรับผลกระทบ 

ภูเก็ต     (8.86) 

สุราฎรธานี (14.28)     

ระนอง     (2.48) 

พังงา    (3.91)  

กะบี่ (6.22)     

ชุมพร   (6.24)   

นครศรีธรรมราช (13.65)     

สงขลา   (17.45)   

สตูล    (3.19)  

ยะลา     (3.90) 

ตรัง  (6.77)    

นาราธิวาส     (4.67) 

พัทลุง  (3.52)    

ปตานี     (4.85) 

รวม 34.2 10.3 23.7 7.1 24.8 

หมายเหตุ : (...) คือ สัดสวนตอ GPP ตอ GRP ของจังหวัดภาคใต 

ดังนั้นหากพิจารณาถึงผลกระทบที่อยูในพ้ืนที่ที่วิกฤติ และพ้ืนที่ที่ไดรับความเดือนรอนนั้น คิดเปนรอยละ 44.5 
นั้นแสดงใหเห็นวาผลกระทบภัยธรรมชาติครั้งนี้สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของภาคใต และของประเทศ 

  
8) ประเมินผลกระทบจากภัยธรรมชาติของภาคใต 

จากการรวบรวมขอมูลตาง ๆ และการสอบถามบุคคลในพื้นที่ ในการประเมินนั้น จะแบงออกเปนในสวนของ
บานเรือน ส่ิงสาธารณะ ผลกระทบดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรม การคา การทองเท่ียว และอื่นๆ ซึ่งผลของการ
ประเมินเบ้ืองตนนั้น จากขอมูลตางๆ พบวา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ําทวมภาคใต สงผลเสียหายทั้งส้ิน 
21,750.73-26,575.50  ลานบาท โดยแบงเปนแตละดาน ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

รายการ  จํานวนเงินผลกระทบ (ลานบาท)  

ผลกระทบดานทรัพยสิน  2,832.4 -3,453.30  

   -      ทรัพยสินและบานเรือนภาคเอกชน  493.4-595.60  

   -      สาธารณประโยชน (ถนน ทอระบายน้ํา ฝาย สะพาน วัด โรงเรียน)  2,338.9-2,857.70  

ผลกระทบดานการเกษตร  10,048.5-12,889.80  

   -          พืช  7,933.8-9,805.30  

   -          ปศุสัตว  927.3-1,278.20  

   -          ประมง  1,187.5-1,806.30  

ผลกระทบนอกภาคการเกษตร  8,869.86-8,932.40  

-  อุตสาหกรรม                                   1,376.4-1,591.80  

- ทองเท่ียว  2,432.7-2,848.80  

- การคา ขนสง และบริการ  4,633.4-5,316.20  

อ่ืนๆ  427.4-475.60  

รวมผลกระทบทั้งสิ้น  21,750.73-26,575.50  

ที่มา : จากการคํานวณ 
 
9) ผลกระทบตอเศรษฐกิจภูมิภาค และเศรษฐกิจของประเทศไทย 

จากผลของการประเมินผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ําทวมที่ภาคใตนั้น จะพบวามีมูลคาทั้งส้ิน 21,750.73-
26,575.50  ลานบาท คิดเปน รอยละ 2.51-3.07 ของ GRP ภาคใต นั่นยอมแสดงใหเห็นวาการที่น้ําทวมภาคใตครั้งนี้ 
จะสงผลกระทบตอ GRP ของภาคใตถึงรอยละ2.51- 3.01  

อยางไรก็ตามหากพิจารณาผลกระทบน้ําทวมดังกลาวในระดับประเทศ จะพบวา น้ําทวมภาคใตจะสงผลกระทบ
ตอ GDP ของประเทศ เพียงรอยละ 0.24-0.29 เทานั้น (ดังตารางที่ 5) 

และเมื่อประเมินผลกระทบที่จะมีตอ GDP ของประเทศตลอดทั้งป 2554 จะสงผลให GDP ของประเทศปรับตัว
ลดลงไดรอยละ 0.2-0.3 โดยจะสงผลให GDP ไตรมาสที่ 2 ของป ลดลงประมาณรอยละ 0.5-1.0 
ตารางที่ 5 ผลกระทบตอ GRP และ GDP 

 

ผลกระทบจากน้ําทวมภาคใต  (21,750.73-26,575.50 ลานบาท)  ภาคใต  GDP  

ผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวม  2.51-3.07%  0.24-0.29%  

ผลกระทบตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2554  0.7-1.0%  0.2-0.3%  

ผลกระทบตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในตรมาสที่ 2 ป 2554  1.5-2.5%  0.5-1.0%  

ที่มา : จากการคํานวณ 


