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สถานการณน้ําทวมผลกระทบตอเศรษฐกิจประเทศไทย 

 

 สถานการณน้ําทวมของประเทศไทย ถือเปนเหตุการณท่ีปรกติในทุกปท่ีเขาสูฤดูฝนซึ่งเปนฤดูท่ีจะมีน้ําสูงใน
หลายพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีอยูติดแมน้ําจะไดรับผลกระทบอยางมาก และหากยอนไปในอดีตนั้น พื้นท่ีท่ีมีน้ําทวมก็จะ
เปนพื้นท่ีเดิมๆ ท่ีมีการทวมในทุกๆ ป ดังนั้นจึงไมนาตกใจสําหรับปญหาน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนกับประเทศไทยในอดีตท่ีผานมา 
แตในปจจุบันป 2554 นั้นสถานการณน้ําทวมมีความรุนแรงมากข้ึนอยางเห็นไดชัด โดยตอเนื่องมาจากป 2553 ท่ีเร่ิมมี
สถานการณน้ําทวมในพื้นท่ีจังหวัดเศรษฐกิจ เชน นครราชสีมา ท่ีน้ําไมเคยทวมในตัวเมืองมาหลายป แตในปดังกลาว
สงผลใหเกิดความเสียหายอยางมาก และในชวงของตนปใหมไทย คือ ในชวงเทศกาลสงกรานต ซึ่งเปนเทศกาลท่ีทุกคน
และทุกภูมิภาคตางรอคอยเพราะจะไดเดินทางกลับบานเย่ียมญาติ และเลนน้ําสงกรานต แตเหตุการณท่ีหลายฝายไม
คาดคิดคือ มีปริมาณฝนตกหนักในภาคใตทําใหเกิดน้ําทวมในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะในหัวเมืองใหญ อาทิเชน 
นครศรีธรรมราช สงขลา ซึ่งสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของภาคใตอยางมากโดยเฉพาะการทองเท่ียว และ
ภาคอุตสาหกรรม 

 ซึ่งเหตุการณดังกลาวนั้นคาดวาจะมีความรุนแรงกับเศรษฐกิจของประเทศไทย แตเนืองจากในปนี้หนาฝนมาเร็ว
กวาท่ีคาดการณและมีอิทธิพลของพายุโซนรอน นกเตน ท่ีพาดผานประเทศไทยทําใหในหลายพื้นท่ีของประเทศประสบ
ปญหาน้ําทวมตั้งแตวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 จนถึงปจจุบัน   
 โดยสถานการณดังกลาวทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดมีการประเมินผล
กระทบเบื้องตนไวเปน 2 ระยะคือ ผลกระทบในชวงของวิกฤติน้ําทวมท่ีภาคใต และผลกระทบของน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนจนถึง
เดือนกลางเดือนกันยายน 2554 ซึ่งท้ัง 2 กรณีนั้น พบวาจะมีมูลคาความเสียหายรวมท้ังสิ้น 58,494.6 ลานบาท โดย
แบงเปนชวงของผลกระทบจากน้ําทวมภาคใต 26,075.3 ลานบาท และชวงของพายุโซนรอนนกเตน 32,419.3 ลานบาท 
และเม่ือคิดเปนผลกระทบตอ GDP ของประเทศแลวพบวา จะสงผลกระทบถึงรอยละ 0.5-0.7 ของ GDP ของประเทศ
ไทย  
 ซึ่งจากสถานการณการประเมินดังกลาวทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ เห็นวาสถานการณไมนาท่ีจะเพิ่ม
สูงข้ึน แตเนื่องจากสถานการณในปจจุบันไมไดเปนอยางท่ีทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจคาดไวแตเดิม เนื่องจากมีความ
รุนแรงมากข้ึน ประกอบกับลองมรสุมท่ีจะพัดผานประเทศไทยในหลายพื้นท่ี ประกอบกับจํานวนความเสียหายก็เพิ่มสูงข้ึน 
ดังนั้นทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ จึงไดมีการดําเนินการประเมินผลกระทบใหมอีกคร้ัง 
 
1. สถานการณน้ําทวมของประเทศไทย ในป 2554 
 

ในป 2554 ปญหาภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ําทวมนั้น เกิดข้ึนใน 2 ชวงเวลาเปนหลัก ไดแก ในชวงของเดือน
มีนาคม – เมษายน 2554 ซึ่งเปนชวงท่ีเกิดข้ึนกับภาคใต โดยสถานการณนั้นถูกจํากัดในบางพื้นท่ีของจังหวัดภาคใตใน 
10 จังหวัด และน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนจากอิทธิพลของพายุโซนรอนนกเตน ตั้งแตวันท่ี 25 กรกฎาคม – ปจจจุบัน (ณ วัน
ประเมิน 5 ตุลาคม 2554) ซึ่งสถานการณท้ัง 2 ชวงดังกลาวเปนดังนี้ 
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1.1 สถานการณน้ําทวมในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2554 (น้ําทวมภาคใต) 
สถานการณน้ําทวมในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน 2554 นั้น เปนสถานการณน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนในภาคใตของ

ประเทศไทย และมีระยะเวลาความเสียหายไมนานนัก เนื่องจากบริเวณดังกลาวอยูใกลพื้นท่ีทะเลทําใหสามารถท่ีจะระบาย
น้ําไดเร็ว อยางไรก็ตามสถานการณน้ําทวมในชวงดังกลาวไดสงผลกระทบตอพื้นท่ีของภาคใตใน 10 จังหวัด 100 อําเภอ 
650 ตําบล 5,378 หมูบาน และมีราษฎรไดรับความเดือนรอนแลว 603,486 ครัวเรือน 2,021,131 คน นอกจากนี้มี
ผูเสียชีวิตแลวท้ังสิ้น 51 คน และเม่ือพิจารณาความเสียหายตางๆ นั้น  พบวา 

1.1.1 ความเสียหายในทรัพยสิน และผลผลิตทางดานภาคการเกษตร นั้น พบวา ใน 10 จังหวัดนั้น ไดมี
บานเรือน ถนน ทอระบายน้ํา และอ่ืนๆ ไดรับความสียหาย รวมท้ังพืชผลทางดานการเกษตร ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ความเสียงหายในทรัพยสิน และผลผลิตทางดานภาคการเกษตร 

ทรัพยสิน  จํานวน  หนวย   - ดานพืช  จํานวน  หนวย  
บานเรือน         - ขาว  319,878.00 ไร  
 - ท้ังหลัง  208 หลัง    - พืชไร  56,110.00 ไร  
 - บางสวน  3,332.00 หลัง    - พืชสวนและอ่ืน  714,621.00 ไร  
ถนน  4,476.00 สาย    - ดินโคลนถลม  50,000.00 ไร  
ทอระบายน้ํา  409 แหง   - ดานปศุสัตว จํานวน  หนวย  
ฝาย  75 แหง    - โค กระบือ   182,307.00 ตัว  
สะพาน/คอสะพาน  418 แหง    - สุกร/แพะ/แกะ  666,790.00 ตัว  
วัด/โรงเรียน  368 แหง    - สัตวปก  3,525,321.00 ตัว  
สถานท่ีราชการ  89 แหง   - แปลงหญา  5,304.00 ไร  

   
  - สนับสนุนพืชอาหารสัตว  641,000.00 กก  

   
 - ดานประมง จํานวน  หนวย  

   
 พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตวประสบภัย  25,333 บอ  

   
กระชัง  3,343 กระชัง  

   
เรืองประมง  62 ลํา  

ที่มา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.1.2 ความเสียหายดเรอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม พบวา จ.นครศรีธรรมราชมีโรงงานเสียหาย
มากสุด 1,800โรง กิจการเหมืองแร 61 แหง รองลงมาคือ จ.สุราษฎรธานีเสียหาย 17 โรง กิจการเหมืองแร 1 แหง จ.
ชุมพร เสียหาย 9 โรง  กลุมโอท็อป 7 กลุม สวนพัทลุงและกระบี่เสียหายจังหวัดละ 5 โรง โดยสวนใหญเปนกลุม
อุตสาหกรรมยางพารา เฟอรนิเจอรจากไมยางพารา โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ แปรรูปอาหาร อาหารกระปองและกิจการ 
และกิจการหองเย็น  นอกจากนี้แรงงานในพื้นท่ียังไดรับผลกระทบอีกจํานวน 29,535 คน ท่ีไมสามารถทํางานไดตอง
สูญเสียรายไดในชวง 7 วันท่ีผานมารวมเกือบ 36 ลานบาท ดังนั้นหากพิจารณาถึงผลกระทบจากน้ําทวมในชวงภาคใตท่ี
ผานมานั้น จะมีความเสียหายท้ังสิ้น 991,750,00 บาท (ตารางท่ี 2) 

 



สถานการณน้ําทวม : ผลกระทบตอเศรษฐกิจประเทศไทย 

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  3 
 

ตารางที่ 2  ผลกระทบทางดานอุตสาหกรรม 
จังหวัด จํานวน (แหง) จํานวนแรงงานท่ี

ตองหยุดงาน 
มูลคาความเสียหาย 

โรงงาน เหมือง อื่นๆ (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 
ท่ีมา : กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

1.1.3 ดานการทองเท่ียว พบวา ในชวงเดือนเมษายน ถือเปนชวงเทศกาลทองเท่ียวหลักของภาคใต แตหาก
พิจารณาผลกระทบดานการทองเท่ียวของภาคใต ซึ่งจํานวนนักทองเท่ียวหลักสวนใหญจะอยูท่ีจังหวัดภูเก็ต สงขลา ซึ่งจาก
ผลของน้ําทวมดังกลาวนั้น ยังไมมีผลกระทบมากนัก โดยจากผลการสํารวจขอมูลเบื้องตนของหอการคาโพลล โดย
ความเห็นหอการคาจังหวัด และหนวยงานภาครัฐในพื้นท่ี พบวา 14 จังหวัดของภาคใตนั้น พบวา ผูตอบสวนใหญกวารอย
ละ 50 เห็นวาไมมีผลกระทบเลย หรือมีก็นอย มีเพียงรอยละ 46.4 เทานั้นท่ีเห็นวาการทองเท่ียวนั้นไดรับผลกระทบมา 
หากพิจารณาผลกระทบของจังหวัดภาคใตทางดานของการทองเท่ียวนั้น พบวา จังหวัดท่ีไดรับผลกระทบดานการ
ทองเท่ียวมากท่ีสุด ไดแก นครศรีธรรมราช คิดเปนรอยละ 85 ของการทองเท่ียวท้ังหมดของจังหวัด รองลงมาไดแก 
จังหวัดสุราษฎรธานี คิดเปนรอยละ 80 กระบี่รอยละ 70 ตามลําดับ สวนจังหวัดท่ีไดรับผลกระทบไมมากนัก ไดแก 
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา เปนตน 

1.1.4 ดานการคาของภาคใต ไดมีการสํารวจโดยหอการคาโพลล พบวา ในแตละจังหวัดนั้น สวนใหญกวา
รอยละ 39.3 เห็นวามีผลกระทบนอยนอย รอยละ 35.7 เห็นวามีผลกระทบมาก และรอยละ 25.0 เห็นวาไมมีผลกระทบ
เลย ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาภาคการคาของภาคใตโดยภาพรวมนั้นจะยังไดรับผลกระทบไมมากนัก เนื่องจากสถานการณ
น้ําทวมท่ีเกิดข้ึนสวนใหญในหลายจังหวัดนั้นอยูนอกเมือง แตในเมืองซึ่งเปนแหลงการคาหลักของจังหวัดนั้นไมไดประสบ
ผลมากนัก  

1.2 สถานการณน้ําทวมต้ังแต 25 กรกฎาคม 2554 (นกเตน) จนถึงปจจุบัน(5 ตุลาคม)  

สถานการณน้ําทวมของประเทศไทยในปจจุบันนั้น ถือวามีความรุนแรงอยางมาก เนื่องจากเกิดใน
หลายพ้ืนท่ี และยังคงมีผลกระทบอยางตอเนื่อง ซ่ึงสถานการณในปจจุบัน (5 ตุลาคม 2554) นั้น ยังคงมี
จังหวัดท่ียังมีผลกระทบอีก 28 จังหวัด และอีก 31 จังหวัดไดคลีคลายสถานการณและอยูระหวางการฟนฟู 
ดังนั้นหากพิจารณาผลกระทบโดยรวมจากน้ําทวมตั้งแต 25 กรกฎาคม 2554 จะมีจังหวัดท่ีไดรับ
ผลกระทบจํานวนท้ังส้ิน 59 จังหวัด  

เม่ือแยกพิจารณาในรายละเอียดของความเสียหายาของ 59 จังหวัด พบวาอําเภอท่ีไดรับความ
เสียหายมีท้ังส้ิน 572 อําเภอ 4,083  ตําบล 34,403 หมูบาน โดยประชาชนมีความเดือนรอนถึง  2,280,420 
ครัวเรือน 8,009,298 คน 
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ตารางที่ 3 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากน้ําทวม  

ภูมิภาค จังหวัด 
เหนือ เชียงราย เชียงใหมแพร นาน แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร 

เพชรบูรณ ตาก กําแพงเพชร 
กลาง นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี 

นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี 
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย อุดรธาน ีหนองคาย บึงกาฬ นครพนม อํานาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร ยโสธร ขอนแกน 

กาฬสินธุ สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ อุบลราชธาน ีชัยภูมิ นครราชสีมา 
ตะวันออก นครนายก สระแกว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
ใต ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง จังหวัดสตูล 

ท่ีมา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

1.2.1 ดานทรัพยสิน/ส่ิงสาธารณประโยชน (เบื้องตน) 
จากขอมูลของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวา บานเรือนเสียหายท้ังหลัง 105 หลัง บานเรือนเสียหาย

บางสวน 19,970 หลัง ถนน 14,261 สาย ทอระบายน้ํา 1,028 แหง ฝาย 1,025 แหง ทํานบ 130 แหง สะพาน/คอสะพาน 635 
แหง 

ตารางท่ี 4 ความเสียหายดานทรัพยสิน/สิ่งสาธารณประโยชน 

บานเรือน  จํานวน  หนวย 

 - ทั้งหลัง  105 หลัง 

 - บางสวน  19,970 หลัง 

ถนน  14,261 สาย 

ทอระบายน้ํา  1028 แหง 

ฝาย  1,025 แหง 

สะพาน/คอสะพาน  635 แหง 

ทํานบ 130 แหง

ท่ีมา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.2.2 ดานเกษตรกรรม 
จากขอมูลของศูนยติดตามและแกไขปญหาภัยพิบัติดานการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ นั้น 

พบวา พื้นท่ีคาดวาไดรับความเสียหาย 

 ดานพืช เกษตรกร 729,612 ราย พื้นท่ีคาดวาจะเสียหาย 7,528,805 ไร แบงเปนขาว 6,285,465 ไร พืชไร 
919,161 ไร พืชสวนและอ่ืนๆ 324,179 ไร  
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 ดานประมง เกษตรกร 72,603 ราย พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําคาดวาจะเสียหาย แบงเปน บอปลา 107,732 
ไร กุง/ป/ูหอย 18,231 ไร กระชัง/บอซีเมนต 127,310 ตารางเมตร 

 ดานปศุสัตว เกษตรกร 134,395 ราย สัตวไดรับผลกระทบรวมท้ังสิ้น 8,511,689 ตัว แบงเปน โค–กระบือ 
169,159 ตัว สุกร 144,811 ตัว แพ-แกะ 9,888 ตัว สัตวปก 8,187,831 ตัว แปลงหญาเลี้ยงสัตว 5,640.75. 
ไร 

1.2.3 ผลกระทบดานอุตสหากรรม 
จากการสถานการณน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน โดยเฉพาะน้ําทวมท่ีจังหวัดอยุทธยา ซึ่งเปนจังหวัดท่ีมี

อุตสาหกรรมการผลิตทางดานของชิ้นสวน และอิเล็กทรอนิกส ซึ่งในเบื้องตนทางนิยมคมอุตสาหกรรมไดมีการออกมา
ประเมินประเมินความเสียหายเบื้องตนของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 42 แหง ท้ังตัวโรงงาน เคร่ืองจักร 
และวัตถุดิบ อาจสูงถึงประมาณ 25,000-30,000 หม่ืนลานบาท รวมคาเสียเวลา และคาเสียโอกาสในขวง 3 เดือนท่ีหยุด
ไปดวย ขณะท่ีมีจํานวนคนงานในนิคมอุตสาหกรรมดังกลาวประมาณ 16,000 หม่ืนคน 

   นอกจากการประเมินสถานการณของหนวยงานรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ทางศูนยพยากรณ
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ยังไดมีการสอบถามหอการคาจังหวัด และหนวยงานราชการในเขตพื้นท่ี
ถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับภาคอุตสาหกรรม พบวา  กลุมตัวอยางรอยละ 62.5 เห็นวาภาคอุตสาหกรรมไมไดรับ
ผลกระทบ ท้ังนี้เนื่องจากพื้นท่ีสวนใหญหรือจังหวัดสวนใหญจะเปนจังหวัดเก่ียวกับเกษตรกรรม แตมีกลุมตัวอยางรอยละ 
25.0 ท่ีเห็นวาอุตสาหกรรมของจังหวัดไดรับผลกระทบในระดับนอย โดยเฉลี่ยมีผลความเสียหายประมาณ 13.4% และรอย
ละ 12.5 เห็นวาไดรับผลกระทบมาก โดยมีความเสียหายเฉลี่ยประมาณ 27.7% ดังนั้นความเสียหายของภาคอุตสาหกรรม
ในขณะนี้มีความเสียหายท้ังสิ้น 18.2% (ภาพท่ี 1) 

ภาพท่ี 1 ผลการสํารวจผลกระทบความเสียหายทางดานภาคอุตสาหกรรม 

 

รอยละของความเสียหาย 

อุตสาหกรรม เฉลี่ย 

นอย 13.4% 

มาก 27.7% 

รวม 18.2% 
 

 

 

ไม
กระทบ
62.5%

นอย
25.0%

มาก
12.5%



สถานการณน้ําทวม : ผลกระทบตอเศรษฐกิจประเทศไทย 

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  6 
 

1.2.4 ผลกระทบดานการทองเท่ียว 
จากสถานการณทางดานการทองเท่ียวนั้น จะพบวาพื้นท่ีประสบภัยสวนใหญนั้นจะไดรับผลกระทบใน

ดานการทองเท่ียวในระดับหนึ่ง เนื่องจากในชวงนี้เปนชวงท่ีนักทองเท่ียวเดินทางไปยังพื้นท่ีเหลานี้นอย ทําใหผลกระทบ
ทางดานการทองเท่ียวนั้นมีไมสูงมากนัก หากเทียบกับชวงปลายป  

แตอยางไรก็ตามทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดมีการดําเนินการ
สํารวจผลกระทบจากน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนวามีผลกระทบตอการทองเท่ียวมากนอยเพียงใด ซึ่งผลของการสํารวจพบวากลุม
ตัวอยางรอยละ 52.9 เห็นวาการทองเท่ียวไมไดรับผลกระทบ เนื่องจากไมใชชวงเทศกาลทองเท่ียว รอยละ 29.4 เห็นวา
ไดรับผลกระทบในระดับนอย โดยผลกระทบโดยเฉลี่ยประมาณ 20.1% และรอยละ 17.6 เห็นวาความเสียหายอยูในระดับ
มาก โดยความเสียหายเฉลี่ยประมาณ 31.7% (ภาพท่ี 2) ซึ่งสถานการณในการทองเท่ียว ณ ขณะนี้จะสงผลกระทบตอ
จิตวิทยาของนักทองเท่ียวท้ังไทยและตางประเทศท่ีจะชะลอการทองเท่ียว เพื่อรอดูสถานการณคลีคลาย  

ภาพที่ 2 ผลการสํารวจผลกระทบความเสียหายทางดานภาคการทองเท่ียว 

 

รอยละของความเสียหาย 

ทองเที่ยว เฉลี่ย 

นอย 20.1% 

มาก 43.3% 

รวม 31.7% 
 

 
1.2.5 ผลกระทบดานการคา 

จากสถานการณดานการคาของจังหวัดท่ีไดรับผลกระทบน้ําทวมนั้น พบวา พื้นท่ีของน้ําทวมสวนใหญ
นั้นจะเปนพื้นท่ีบริเวณรอบนอกตัวเมือง หรือการคา ดังนั้นผลกระทบทางดานการคาจังมีผลกระทบไมมากนัก เพราะใน
แตละพื้นท่ีจะพยายามดําเนินการปกปองพื้นท่ีเศรษฐกิจของจังหวัดไวไมใหเกิดน้ําทวมจนไดรับความเสียหายมากนัก 
อยางไรก็ตามก็มีหลายจังหวัดท่ีไมสามารถปองกันพื้นท่ีดานเศรษฐกิจไวได จึงมีผลกระทบตอทางดานการคา ของจังหวัด  

แตอยางไรก็ตามทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดมีการดําเนินการ
สํารวจผลกระทบทางดานการคา พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 45.5 เห็นวาน้ําทวมไมไดสงผลกระทบตอการคาของจังหวัด มี
รอยละ 18.2 เห็นวาน้ําทวมมีผลตอการคานอย โดยมีผลความเสียหายโดยเฉลี่ย 12.7% และรอยละ 36.4 เห็นวาไดรับ
ผลกระทบมาก โดยมีความเสียหายโดยเฉลี่ย 39.3% (ภาพท่ี 3) 

ไม
กระทบ
53.0%

นอย
29.4%

มาก
17.6%
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ภาพที่ 3 ผลการสํารวจผลกระทบความเสียหายทางดานภาคการคา 

 

รอยละของความเสียหาย 

การคาของจังหวัด เฉลี่ย 

นอย 12.7% 

มาก 39.3% 

รวม 31.2% 
 

 

1.2.6 ผลกระทบดานการคมนาคมขนสง 
จากผลการประเมินสถานการณการขนสงของประเทศไทยจากสถานการณน้ําทวมนั้น พบวา มีถนน

หลักท่ีถูกตัดขาดในหลายสาย และรถไฟไมสามารถท่ีจะใหบริการไดตามปรกติ ซึ่งจากสถานการณดังกลาวนั้น ไดมีการ
ประเมินผลกระทบเบื้องตนของหนวยงานราชการดังนี ้

 ถนนทางหลวงท้ังชนบท และทางหลวง มีถนนทางหลวงเสียหายหลายสายนับตั้งแตเดือน
กรกฎาคม จนถึงปจจุบัน พบวา ความเสียหายท่ีทางกรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง 
ไดมีการประเมินเบื้องตนนั้นมีประมาณ 7,719 ลานบาท โดยแบงเปนทางหวลงชนบท 4,366 
ลานบาท และกรมทางหลวง 3,353 ลานบาท ดังรายละเอียดในตารางท่ี  

ตารางที่ 5 สรุปความเสียหายของทางหลวงชนบทจากปญหาอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนระหวางวันท่ี 28ก.ค. -30 ก.ย.54  
 

ภาค ความเสียหาย
ครอบคลุม 

จํานวน (จังหวัด) 

รวม
ทั้งส้ิน 
(สาย
ทาง) 

ผานได 
(สาย
ทาง) 

ผาน
ไมได 
(สาย
ทาง) 

ซอมแซม
ช่ัวคราว 

(สายทาง) 

มูลคาความเสียหาย
รวมทั้งส้ิน 
(ลานบาท) 

เหนือ  220  168 157 2,089.259 
ตะวันออกเฉียงเหนือ  193  8 173 1,107.827 

กลาง  161  61 159 936.508 
ใต  40  1 38 233.131 

รวม 57 614 516   4,366 

ไม
กระทบ
45.5%

นอย
18.2%

มาก
36.4%
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ตารางที่ 6 สรุปความเสียหายของทางหลวงจากปญหาอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนระหวางวันท่ี 30ก.ค.-30ก.ย.54  

 

อุทกภัยที่เกิดข้ึน 
จํานวน (จังหวัด) 

ถนนทางหลวงเสียหาย 
(บาท) 

ถนนที่ถูกน้ําทวม 
(สายทาง) 

ผานได 
(สายทาง) 

ผานไมได 
(สายทาง) 

มูลคาความเสียหายรวมทั้งส้ิน 
(ลานบาท) 

62 454 69 31 38 3,353 

 

 การรถไฟแหงประเทศไทย มีการประกาศหยุดการเดินรถใน 2 ชวง คือ ชวงภาคเหนือตอน
บท และภาคกลางในปจจุบัน  

 

2. ผลกระทบจากน้ําทวมที่มีผลตอเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

2.1 พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบน้ําทวมต้ังแตตนป จนถึงปจจุบัน 
จากสถานการรน้ําทวมประเทศไทยในชวงมีนาคม – เมษายน คือน้ําทวมในภาคใต ท่ีมีจังหวัดไดรับผลกระทบ

จํานวนท้ังสิ้น 10 จังหวัด และในเดือนกรกฎาคม จนถึงปจจุบันคือ 5 ตุลาคม นั้น พบวามีจังหวัดท่ีไดรับผลกระทบ 59 
จังหวัด และเปนพื้นท่ีท่ียังประสบปญหาภัยน้ําทวมในปจจุบันอีก 28 จังหวัด และคลีคลายแลว 31 จังหวัด ดังภาพท่ี 4 
 

2.2 โครงสรางเศรษฐกิจแยกตามภูมิภาค 
   

จากโครงสรางทางดานเศรษฐกิจของประเทศ จะพบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีสัดสวน GRP อยูท่ีรอยละ 
10.4 ภาคเหนือรอยละ 8.2 ภาคใตรอยละ 8.8 ภาคตะวันออกรอยละ 15.2 ภาคตะวันตกรอยละ 3.8 ภาคกลางรอยละ 9.4 
และกรุงเทพและปริมณฑล รอยละ 44.2 ตามลําดับ  
รูปท่ี 5 โครงสรางเศรษฐกิจแยกตามภูมิภาค 
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 ซึ่งจากแผนท่ีท่ีประสบภัยน้ําทวมกับโครงสรางทางเศรษฐกิจแลวจะพบวาในเกือบทุกพื้นท่ีของประเทศไทย
ประสบกับปญหาน้ําทวม  
 

2.3 ประเมินผลกระทบจากภาวะน้ําทวม 
 

จากขอมูลและสถานการณตั้งแตเกิดภาวะน้ําทวมในภาคใต และในสถานการณปจจุบันนั้น พบวา ความเสียหายท่ี
ทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดมีการประเมินผลเบื้องตน คือ 122,102.7 ลานบาท 
และคิดเปนผลกระทบท่ีมีตอเศรษฐกิจไทย 1.0%-1.3% โดยความเสียหาย ณ ปจจุบัน (21 ก.ค. -5 ต.ค.) นั้น มีความ
เสียหายแลวถึง  96,027.4 ลานบาท โดยเปนความเสียหายท่ีเกิดจากภาคการเกษตรมากท่ีสุด คือ 54,873.5 ลานบาท 
รองลงมาไดแก ภาคนอกเกษตรมีมูลคาความเสียหาย 36,340.50  ลานบาท โดยเบื้องตนเชื่อวาอุตสาหกรรมมีผลกระทบ 
20,743.4 ลานบาท ภาคการคาไดรับผลกระทบ 9,872.2 ลานบาท และภาคการทองเท่ียว 5,724.9 ลานบาท (ตารางท่ี 
7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพและ
ปริมณฑล

44.2%

ตะวันออกเฉียงเห
นือ

10.4%
เหนือ
8.2%

ใต
8.8%

ตะวันออก
15.2%

ตะวันตก
3.8%

กลาง
9.4%



สถานการณน้ําทวม : ผลกระทบตอเศรษฐกิจประเทศไทย 

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  10 
 

ตารางที่ 7 ประเมินผลกระทบน้ําทวมของไทยป 2554 
  

รายการ    ผลกระทบภาคใต 
(เม.ย.-พ.ค.)   

21 ก.ค.-
ปจจุบัน  รวม  

บานเรือน    395.6 2,231.7 2,627.3 
สิ่งสาธารณ (ถนน ทอระบายน้ํา ฝาย 
สะพาน วัด โรงเรียน)    

2,857.8 
9,059.0 11,916.8 

ผลกระทบดานการเกษตร    12,889.7 54,873.5 67,763.2 
- พืช 9,805.3 49,916.4 59,721.7 
- ปศุสัตว 1,278.2 2,192.4 3,470.6 
- ประมง 1,806.3 2,764.7 4,571.0 

นอกภาคเกษตร 9,456.7 36,340.50 45,797.2 
- อุตสาหกรรม    991.8 20,743.4 21,735.2 
- ทองเท่ียว    1,448.8 5,724.9 7,173.7 
- การคา    7,016.1 9,872.2 16,888.3 

อ่ืนๆ    475.6 1,522.6 1,998.2 
รวมผลกระทบท้ังสิ้น    26,075.3 104,027.3 130,102.6 

ผลกระทบตอ GDP (%)   0.2-0.3%   0.8-1.0%  1.0%-1.3%  
 


