
บทที่ 4 

การสํารวจและจาํแนกพื้นที่ชุมน้ําภาคใต 

4.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

  ภาคใตมีพื้นที่ประมาณ 70,715.18 ตารางกิโลเมตร หรือ 44,196,922 ไร ตั้งอยูระหวางเสน
รุง 15 องศา ถึง 12 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 98 องศา ถึง 103 องศาตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 14 
จังหวัดไดแก จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง ปตตานี พัทลุง พังงา ภูเก็ต ยะลา ระนอง นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส สุราษฏรธานี  สตูล และสงขลา มีอาณาเขตติดตอ 
   ทิศเหนือ  จด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ทิศตะวนัออก  จด  อาวไทย 
 ทิศตะวนัตก  จด  ทะเลอันดามันและสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพพมา 
 ทิศใต  จด  ประเทศมาเลเชีย 

4.2 ภมูิประเทศ 

  ภูมิประเทศของภาคใตมีลักษณะเปนคาบสมุทรยื่นลงไปในทะเล มีทะเลขนาบสองขาง คือ 
อาวไทย และทะเลอันดามัน พื้นดินเกิดจากการยกตัวและจมตัวของพื้นดิน โดยชายฝงทะเลดาน
ตะวันออกเปนดานที่ยกสูงขึ้น สวนทางดานตะวันตกเปนฝงทะเลจมตัว แบงภูมิประเทศไดเปน 2 
บริเวณ คือ 

  บริเวณชายฝงทะเลดานตะวันออก มีลักษณะราบเรียบ มีเขตน้ําตื้นกวางขวาง มีที่ราบแคบๆ 
ตั้งแตจังหวัดชุมพรไปถึงนราธิวาส มีเทือกเขาที่สําคัญไดแก เทือกเขานครศรีธรรมราชขนานกับ
ชายฝงทะเลดานตะวันออก สวนเหนือสุดของเทือกเขานี้กอตั้งอยูภายในทองน้ําบริเวณอาวไทย 
เทือกเขานครศรีธรรมราชจะปรากฏชัดตั้งแตดานตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดสุราษฏรธานี 
ผานจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจนถึงจังหวัดสตูล 

  บริเวณชายฝงทะเลดานตะวันตกเกิดจากแผนดินยุบตัว ทําใหชายฝงทะเลมีลักษณะเวา  ๆแหวง  ๆ
ขรุขระ มีอาวและเกาะมากมาย มีเทือกเขาที่สําคัญ ไดแก เทือกเขาภูเก็ต หรือ เทือกเขาตะนาวศรี
ทอดตอยาวตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดพังงาในแนวขนานกับชายฝงทะเลตะวันตก 
และมีแนวตอไปปรากฏอยูบนเกาะภูเก็ตจากนั้นจะจมลงไปในทะเลอันดามัน 
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  พื้นที่ระหวางเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาภูเก็ต มีภูมิประเทศคอนขางเรียบ มี
ภูเขาหินปูนโดดๆ และที่เกาะกลุมกันเปนภูเขาหินปูนผุดขึ้นมาที่ราบทั่วไป ในเขตจังหวัดพังงา 
กระบี่ พัทลุง โดยเฉพาะเขตจังหวัดพังงาดานเหนือและดานตะวันออก ซึ่งหันออกสูทะเลนั้น 
ภูมิประเทศจะลาดลงสูทะเลทั้งสองดาน โดยทางดานตะวันออกจะหันออกสูทะเลมากกวาดานตะวันตก 

  บริเวณพรมแดนประเทศไทยกับประเทศมาเลเชีย มีเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งทอดตัวใน
แนวตะวันตก โดยเทือกเขาสวนใหญจะอยูในประเทศมาเลเชีย 

4.3 ภูมิสัณฐาน 

  ลักษณะธรณีสัณฐานและวัตถุตนกําเนิดดินของดานภาคใตสามารถจําแนกไดดังนี้ 

  1. บริเวณที่เปนหาดทรายและสันทราย (Beach and beach sidges) เกิดจากอิทธิพล
ของน้ําทะเลที่พัดเอาตะกอนทรายมาทับถมบริเวณพื้นที่ชายฝง หรือจากการถอยรนของน้ําทะเลทํา
ใหเกิดสันทรายซึ่งมีระยะหางตางๆ กันจากชายฝงทะเล ดินที่พบโดยทั่วไปมีเนื้อดินเปนทรายจัด
ตลอดอาจพบเปลือกหอยปะปนอยูในเนื้อดิน บางแหงอาจพบชั้นดินดานแข็งที่เกิดจากการสะสม
ของอินทรียวัตถุ เหล็ก และเกลือหรืออลูมินั่ม ซึ่งชั้นสะสมของสารเหลานี้ทําใหเปนทรายจับตัว
กันแนนเปนชั้นดินดาน 

  2. บริเวณแองที่ลุมระหวางสันทราย (old lagoon) เปนบริเวณที่มีการทับถมของซากพืช
ที่เนาเปอยผุพัง โดยทับถมเปนชั้นหนาลึก และอยูในสภาพที่มีน้ําแชขังอยูตลอดปหรือเกือบตลอดป 
โดยทั่วไป เรียกวา “พรุ” ซ่ึงเปนแองที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําทะเลและตะกอนน้ํากรอยมากอน 
และภายหลังมีพืชปกคลุมจนเกิดชั้นทับถมของซากอินทรียวัตถุ ดินบริเวณนี้จะเปนกรดจัดและ
มีศักยภาพในการเกษตรต่ํามาก 

  3. บริเวณที่ราบน้ําทะเลทวมถึง (Active tidal flat) เดิมเปนทะเลเกา ตอมามีการ
เปลี่ยนแปลงทางฝงทะเล เกิดการยกตัวหรือถอยรนของน้ําทะเล ทําใหพบอยูบริเวณชายฝงทะเลที่มี
ลําน้ําคลองไหลมาบรรจบกับทะเล ซ่ึงตะกอนดินขนาดตางๆ จะมีการทับถมอยูตามบริเวณชายฝง
ปากแมน้ํา ดินเปนดินเลนที่มีความเค็ม เนื่องจาก ระดับน้ําทะเลที่ทวมถึงดิน 

  4. บริเวณที่ราบลุมน้ําทะเลเคยทวมถึง (Former tidal flat) เปนบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเล
สวนในที่อยูติดตอกับที่ราบน้ําทะเลทวมถึง ซ่ึงเคยไดรับอิทธิพลจากการทับถมของตะกอนน้ําทะเล
ในอดีต ปจจุบันน้ําทะเลไดถอยรนและแผนดินคอย  ๆตื้นขึ้น ไดรับอิทธิพลของตะกอนน้ําจืดและน้ํากรอย

 .
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ที่พัดพาเอาตะกอนดินจากแมน้ําลําคลองมาทับถม ดินสวนใหญเปนดินเหนียว ซ่ึงคอนขางจะเปน
ดางดินที่อยูในสภาพแหงพนจากการแชแข็งของน้ําทะเลจะมีลักษณะของดินเปรี้ยวปรากฏอยูทั่วไป 
  5. บริเวณที่ราบตะกอนลําน้ํา (Alluvial plain) เปนที่ราบที่เกิดในบริเวณหุบกวางๆ หรือ
บริเวณที่ราบติดตอกับที่ราบน้ําทะเลเคยทวมถึงมีแมน้ําลําธารไหลผาน กระแสน้ําจะพัดพาเอา
ตะกอนขนาดตางๆ มาทับถมบริเวณสองฝงขางลําน้ํา ซึ่งจะแผขยายกวางออกไปตามกาลเวลา 
แบงออกเปนที่ราบน้ําทวมถึง (Flood plain) ลานตะพักลําน้ํา (River terrace) และสันดินริมน้ํา 
(levee) สภาพภูมิประเทศลักษณะของที่ราบน้ําทวมถึงและลานตะพักลําน้ําจะไมคอยมีความแตกตางกัน
ชัดเจนนัก ดินสวนใหญเปนดินเหนียว บางแหงพบดินเนื้อหยาบขึ้นอยูกับแหลงหินวัตถุตนกําเนิด
และลักษณะตะกอนที่ถูกพัดพามาทับถม สวนสันดินริมน้ําพบบริเวณริมฝงลําน้ําที่มีการทับถมของ
ตะกอนมากจนเกิดเปนสันดิน ดินบริเวณนี้จะเปนดินรวนซุยที่มีความอุดมสมบูรณดี 

  6. บริเวณพื้นผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน (Erosion surface) พบบริเวณภูเขาที่ลาดเชิงเขา
ที่มีการผุพังสลายตัวของหิน และมีการชะลางพังทลายนําวัตถุเหลานี้ไปทับถมที่อ่ืน บริเวณนี้จึง
เหลือคางจากการกัดกรอน การกําเนิดดินเกิดจากอิทธิพลของวัตถุตนกําเนิด ไดแก บริเวณภูเขาหินปูน 
(Limestone mountain) ลักษณะของเนื้อดินเปนดินเหนียวซ่ึงปฎิกริยาดินคอนขางเปนดาง ดินมีศักยภาพ
ทางการเกษตรสูง เหมาะสําหรับปลูกพืชแทบทุกชนิด ยกเวนขาว บริเวณเขาหินตะกอน เนื่องจาก
วัตถุตนกําเนิดมีระดับแรธาตุและอาหารที่เปนประโยชนตอพืชต่ํา รวมทั้งยังมีคุณสมบัติในการเกาะยึด
ธาตุอาหารดินต่ําจึงทําใหมีความอุดมสมบูรณต่ํา โครงสรางของเนื้อดินมีลักษณะแตกตางกัน
ตามลักษณะของเนื้อหิน และบริเวณภูเขาหินแกรนิตจะมีการสลายตัวใหเนื้อดินที่แตกตางกันไป
ตั้งแตดินรวนปนทรายจนถึงดินเหนียว ขึ้นอยูกับชนิดของหินแกรนิตที่มีสวนประกอบของพืชที่
แตกตางกันไปดินมีศักยภาพทางการเกษตรคอนขางสูง 

4.4 ธรณีสัณฐาน 
 ภาคใตมีการลักษณะทางธรณีสัณฐานโดยมีการสะสมตังของชั้นหินยุคพรีแรม
เบรียน  จนถึงยุคควอเทอรนารี  ในชวงแรก  ๆ  หินจะสะสมตัวในทะเล  ในชวงหลังจาก
ยุคไทรแอสซิกจะมกีารสะสมตัวอยูในแผนดิน โครงสรางทางธรณีมีการคดโคงที่รุนแรงมาก พบ
การคดโคงของหินแกรนิตบริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี ตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีไปจนถึงจังหวัด
สตูล นอกจากนี้ยังมีรอยเล่ือนเหลื่อม ไดแก แนวรอยเลื่อนเจดียสามองค เกิดในแนวตะวนัตกเฉยีง
เหนือถึงตะวันออกเฉียงใต แนวรอยเลือ่นระนองและแนวรอยเลื่อนคลองมาแย เกิดบริเวณแนว
ตะวนัออกเฉียงเหนือสูตะวันออกเฉียงใต  รอยเล่ือนแนวเหนือใตบริเวณโตะโบะ จังหวัดนราธิวาส 
และหินแกรนติที่ประกอบเปนแกนของแนวเทือกเขานครศรีธรรมราช รอบ ๆ เทือกเขาหินแกรนิต

 .
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พบชุดหินตะรเุตา หินปูนทุงสง หินชุดควนดนิสอ หนิชุดทุงหวา หินชุดสตูล หินชุดนราธวิาส 
หินปูนชดุราชบุรี โอบลอมอยูบริเวณจังหวัดชุมพร ถึงจังหวัดสุราษฏรธานี พบหินทรายและ
หินดินดานสีแควชุดโคราชโผลตามชายฝงและแมน้ําตาป 

4.5 ภมูิอากาศ 

  สภาพภูมิอากาศของภาคใต เปนแบบมรสุมในเขตรอน (Tropical Monsoon Climate) 
เนื่องจากภาคใตไดรับลมมรสุมที่พัดมา 3 ทิศทาง ไดแก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต จะพัดพาเอาไอ
ความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเขามาทางแผนดินทางชายฝงทะเลตะวันตกไปสูชายฝงทะเล
ตะวันออก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดพาเอาไอความชื้นจากทะเลจีนใตเขามายังแผนดิน
ทางชายฝ ั งทะเลตะวันออกสูชายฝงทะเลตะวันตก และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต พัดพาเอาไอรอน
จากทะเลจีนใตและอาวไทยเขามายังแผนดินทําใหมีอุณหภูมิสูงขึ้นและอาจมีฝนตกบางในบางครั้ง
ทางฝงทะเลดานตะวันออกไปสูชายฝงทะเลตะวันตก 

 สามารถแบงฤดูได 2 ฤดู คือ ฤดูรอนและฤดูฝน โดยฤดูรอนจะอยูในชวงเดือนมกราคมถึง
เมษายน โดยฝงทะเลดานตะวันออกจะมีชวงฤดูรอนเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน สวนทางฝงทะเล
ดานตะวันตกมีชวงฤดูรอนเดือนมกราคมถึงมีนาคม สวนฤดูฝนเร่ิมตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมโดย
ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กระทั่งมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตซ่ึงเกิดจาก
บริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใตพัดสูประเทศไทย ซ่ึงทําใหมีอุณหภูมิสูงขึ้น 

4.6 ทรัพยากรน้ํา 

  ภาคใตมีแมน้ําสายสําคัญซึ่งเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ 2 สาย ซ่ึงไดแก 
แมน้ําสายบุรีและแมน้ําตาป รวมทั้งยังมี แมน้ําลําคลองสายสําคัญ ดังนี้ 

  1. แมน้ําสายบุรี มีแหลงกําเนิดจากยอดเขาตางๆ ของเทือกเขาสันกาลาคีรีที่สําคัญ ไดแก 
เขาบาตูตาโมง เขาโตะมูเด็ง เขามาแรแต เขาบาเงาะมาตอ เขาตีบุ เขากะลอ เขาลิจอ เขากูมากูลิง 
เขาน้ําคาง และเขาหินมา เขาอําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ไหลผานอําเภอจะแนะ อําเภอศรีสาคร 
อําเภอรือเสา เขตจังหวัดนราธิวาส จากนั้นไหลวกเขาเขตอําเภอรามัน จังหวัดยะลา และไหลลงสู
ทะเลจีนใตที่อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

  2. แมน้ําตาป มีตนกําเนิดจากเขาใหญ เขตอําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราชไหล
ขึ้นไปทางทิศตะวันตกผานอําเภอพระแสง อําเภอเคียนซา เขตจังหวัดสุราษฏรธานี แลวไปบรรจบ

 .
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กับแมน้ําพุมดวงที่อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏรธานี แลวไหลลงสูอาวไทยที่อําเภอบานดอน 
จังหวัดสุราษฏรธานี   

  3. คลองทาแซะ มีตนกําเนิดจากเทือกเขาภูเก็ต ไหลไปทางทิศใตผานอําเภอทาแซะ 
จังหวัดชุมพร และไหลลงสูอาวไทยบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

  4. คลองหลังสวน มีตนกําเนิดจากเทือกเขาภูเก็ต ไหลไปทางทิศเหนือผานอําเภอพะโตะ 
และไหลไปทางทิศตะวันออกผานอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ลงสูอาวไทย 

  5. คลองสวี มีตนกําเนิดจากเทือกเขาภูเก็ต ไหลไปทางทิศตะวันออกผานอําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร ลงสูอาวไทย 

  6. แมน้ําพุมดวง มีตนกําเนิดจากเทือกเขาภูเก็ต ไหลไปทางทิศเหนือผานอําเภอพนม 
อําเภอบานตาขุน  จังหวัดสุราษฎรธานี   แลวไหลไปทางทิศตะวันออก   ผานอําเภอพุนพิน  จังหวัด
สุราษฎรธานี  สูอาวไทยที่บริเวณอําเภอบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี 

  7. คลองพระแสง มีตนกําเนิดจากเทือกเขาภูเก็ต ไหลไปบรรจบกันแมน้ําพุมดวงที่อําเภอ
บานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี 

  8. แมน้ํากระบุรี   มีตนกําเนิดจากเทือกเขาภูเก็ต   ไหลไปทางทิศตะวันออกผานอําเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง ไหลไปทางใตผานอําเภอละอุน ลงสูทะเลอันดามันที่ปากแมน้ํา อําเภอเมือง 
จังหวัดระนอง 

  9. แมน้ําตรัง มีตนกําเนิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ไหลลงใต ผานอําเภอหวยยอด 
และอําเภอเมือง จังหวัดตรัง และไหลลงสูทะเลอันดามัน ที่อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

  10. คลองละงู มีตนกําเนิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ไหลไปทางตะวันตกเฉียงใต ลง
สูทะเลอันดามัน ที่อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

  11. แมน้ําปากพนัง มีตนกําเนิดจากคลองหลายสายไหลมารวมกัน ที่อําเภอเชียรใหญ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงสูทะเลจีนใตที่อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  12 คลองชะอวด มีตนกําเนิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช เปนตนน้ําสําคัญของแมน้ํา
ปากพนัง ไหลขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผานอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  13. คลองทามะเดื่อ มีตนกําเนิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ไหลขึ้นไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือผานอําเภอตะโหมด   จังหวัดพัทลุง   สูทะเลสาบสงขลา   ที่บริเวณอําเภอเขา
ชัยสน จังหวัดพัทลุง ไหลออกสูทะเลจีนใตบริเวณปากทะเลสาบสงขลา  อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 .
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  14 .  คลองลํา  มีตนกําเนิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหล
ขึ้นไปทางเหนือผานอํา เภอสะ เดา  และอําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา    สูทะเลสาบสงขลา  
ไหลออกสูทะเลจีนใตบริเวณปากทะเลสาบสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

  15.  คลองเทพา มีตนกําเนิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลขึ้นไปทางทิศเหนือผานอําเภอ
สะบายอย จังหวัดสงขลา ลงสูทะเลจีนใตที่บริเวณอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

  16 .  แมน้ําปตตานี มีตนกําเนิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลขึ้นไปทางทิศเหนือ ผาน
อําเภอธารโต  อําเภอบันนังสตาและอําเภอเมือง จังหวัดยะลา และอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ลงสู
ทะเลจีนใตที่บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

  17. แมน้ําโกลก เปนแมน้ําที่ใชแบงเขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย มี
ตนกําเนิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ซ่ึงไหลขึ้นไปทางทิศเหนือผานอําเภอแวง อําเภอสุไหงโกลก 
จังหวัดนราธิวาส และไหลลงสูทะเลจีนใต บริเวณอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

  18. คลองบางนรา เปนคลองที่แยกจากแมน้ําโกลก ในเขตอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ไหลลงทะเลจีนใต 
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