
 บทที่ 5 
ผลการศึกษา 

 จากการสํารวจภาคสนามและจําแนกพื้นที่ชุมน้ําภาคใตโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
พบวาภาคใตมีพื้นที่ชุมน้ํารวมทั้งหมด 10,031,531 ไร หรือ 1,605,042 เฮคแตร หรือรอยละ 20.60 
ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด 

 จากตารางที่  3  พบวาพื้นที่ชุมน้ํามากที่สุดในจังหวัดสุราษฎรธานี เนื้อที่ 1,506,287 ไร 
หรือรอยละ 15.01 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด รองลงมาไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 
1,398,949 ไร หรือรอยละ 13.95 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 1,075,932 
ไร หรือรอยละ 10.73 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด จังหวัดพังงา เนื้อที่ 951,050 ไร หรือรอยละ 
9.48 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด จังหวัดตรังเนื้อที่  947,904  ไร  หรือรอยละ  9.45  ของเนื้อที่พื้นที่
ชุมน้ําทั้งหมด จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 849,374 ไร หรือรอยละ 8.46 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด 
จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ 783,649 ไร หรือรอยละ 7.81 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด จังหวัดชุมพร 
เนื้อที่ 520,451 ไร หรือรอยละ 5.19 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด จังหวัดสตูล เนื้อที่ 515,418 ไร 
หรือรอยละ 5.14 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด จังหวัดปตตานี เนื้อที่ 506,551 ไร หรือรอยละ 5.05 
ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 372,985 ไร หรือรอยละ 3.72 ของเนื้อที่
พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด จังหวัดระนอง เนื้อที่ 325,093 ไร หรือรอยละ 3.24 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ํา
ทั้งหมด จังหวัด ภูเก็ต เนื้อที่ 141,596 ไร  หรือรอยละ 1.41 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด และ
จังหวัดยะลา เนื้อที่ 136,292 ไร หรือรอยละ 1.36 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด ตามลําดับ 

 การจําแนกพื้นที่ชุมน้ําสามารถจําแนกพื้นที่ชุมน้ําไดเปน 2 ชนิด ไดแก ชนิดน้ําจืด
และชนิดน้ําเค็ม พบพื้นที่ชุมน้ําชนิดน้ําจืดทุกจังหวัด และชนิดน้ําเค็มสามารถจําแนกได 2 ระบบ 
ไดแก ระบบทะเล/ชายฝงทะเล(Marine/Coastal) และระบบปากแมน้าํ (Estuarine) จําแนกราย
จังหวดัไดดังนี ้

 1. ระบบทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal) พบในจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
ปตตานี ภูเก็ต นราธิวาส พัทลุง สงขลา ซ่ึงเปนจังหวัดที่มีชายฝงทะเลเปนแนวยาว 

 2. ระบบปากแมน้ํา (Estuarine) พบในจังหวัดกระบี่ ระนอง พังงา สตูล สุราษฎรธานี 
และตรัง ซ่ึงจังหวัดเหลานี้ จะมีระบบปากแมน้ําที่เดนชัดไดแก ปากแมน้ํากระบี่ ปากแมน้ํา
กระบุรี อาวพังงา ปากแมน้ําปะเหลียน-ละงู   อาวบานดอน และปากแมน้ําตรัง 
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 จากตารางที่  4  สามารถจําแนกพื้นที่ชุมน้ําไดดังนี ้

 1. FRF2am2 ไดแก นาขาวในที่ราบน้ําทวมถึง เนื้อที่ 1,868,700 ไร หรือรอยละ 
3.82  ของเนื้อที่ทั้งหมด พบมากที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช  เนื้อที่ 410,748 ไร หรือ 
รอยละ 6.15 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจงัหวดั รองลงมาไดแกจังหวดัพทัลุง เนือ้ที่ 407,430 ไร 
หรือรอยละ 17.43 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด และจังหวัดสงขลา เนื้อที่ 217,745 
ไร หรือรอยละ 4.22 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด 

 2. FRP1b2 ไดแกแมน้ําธรรมชาติที่มีน้ําไหลตลอดป เนื้อที่ 119,512 ไร หรือรอยละ 
0.25  ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทัง้หมด   พบมากที่สุดในจังหวดัสุราษฎรธานี เนื้อที่  42,233  ไร  หรือ
รอยละ 0.47 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด รองลงมาไดแก จังหวัดปตตานี เนื้อที่ 
15,385 ไร หรือรอยละ 1.09 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจงัหวัด และจังหวดั
นครศรีธรรมราช เนื้อที่ 15,005 ไร หรือรอยละ 0.23 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวดั 

 3. FLP1a2 ไดแก ทะเลสาบ/หนอง/บึง/บอ/สระ/อางเก็บน้ํา ธรรมชาติที่มีพืชไมน้ํา ไม
พุม ตนไม ครอบคลุมนอยกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกักเก็บและมขีนาดมากกวา 50 ไร เนื้อที ่
5,210 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่พืน้ที่ชุมน้ําทั้งหมด พบมากทีสุ่ดในจังหวดักระบี่ เนื้อที่ 
1,365 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวดั รองลงมาไดแก จังหวัด
ปตตานี เนื้อที ่1,074 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด และจังหวัด
สงขลาเนื้อที่ 560 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด 

 4.  FLP1am2 ไดแก ทะเลสาบ/หนอง/บึง/บอ/สระ/อางเก็บน้ํา ที่มนุษยสรางขึ้น มีพืช
ไมน้ํา ไมพุม ตนไม ครอบคลุมนอยกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกักเก็บและมีขนาดมากกวา 
50 ไร เนื้อที่  353,135  ไร หรือรอยละ  0.72 ของเนื้อทีพ่ืน้ที่ชุมน้าํทั้งหมด  พบมากทีสุ่ดในจงัหวัด
สุราษฎรธาน ี เนื้อที่ 137,133 ไร หรือรอยละ 1.52 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด 
รองลงมาไดแก จังหวัดระนอง เนื้อที่ 21,603 ไร หรือรอยละ 1.04 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด
ในจังหวดั และจังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 21,580 ไร หรือรอยละ 4.96 ของเนือ้ที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดใน
จังหวดั 

 5.  FPP2b2 ไดแก หนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ ซ่ึงคงสภาพตาม
ธรรมชาติ มีน้ําตลอดป และมีหญาขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 เนื้อที่ 813 ไร หรือรอยละ 0.01 
ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด พบมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 367 ไร หรือรอยละ 
0.01 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด รองลงมาไดแก  จังหวดัตรัง เนื้อที่ 162 ไร หรือ 
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รอยละ 0.01 ของพื้นที่เนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด และจังหวัดสุราษฎรธานี เนื้อที่ 158 
ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนือ้ที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด 
 6.  FPP2bm2 ไดแก หนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ ซ่ึงมนุษยสรางขึ้น มีน้ํา
ตลอดป และมีหญาขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 พบในจังหวัดชุมพรเพียงจังหวดัเดียว เนื้อที ่
753 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด  

 7. FPP2c2 ไดแก หนองน้าํ ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ  ซ่ึงคงสภาพตาม
ธรรมชาติ มนี้ําตลอดป และมีพืชจําพวกกก แขม ออ หญาแหวหมู ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 
เนื้อที่ 6,104  ไร  หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด พบมากที่สุดในจังหวดัยะลา 
เนื้อที่ 4,208 ไร หรือรอยละ 0.15 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด รองลงมาไดแกจังหวัด
สงขลา เนื้อที่ 1,195 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้าํทั้งหมดในจังหวัด  และ
จังหวัดสตูล เนื้อที่ 224 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวดั 

 8.  FPP2cm2 ไดแก หนองน้าํ ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ  ซ่ึงมนุษยสรางขึ้น มีน้ํา
ตลอดป และมพีืชจําพวกกก แขม ออ หญาแหวหมู ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 เนื้อที่ 2,234ไร หรือ
รอยละ 0.01 ของเนื้อที่พื้นทีชุ่มน้ําทั้งหมด พบมากที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 1,996 ไร 
หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจงัหวดั รองลงมาไดแกจังหวัดสตูล เนื้อที่ 124 
ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวดั  และจังหวดัพังงา เนื้อที่ 114 ไร 
หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวดั 

 9.  FPP2d2 ไดแก หนองน้าํ ที่ลุมน้าํขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ  ซ่ึงคงสภาพตาม
ธรรมชาติ มนี้ําตลอดป และมีพืชจําพวกบัว ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 พบในจังหวดัพัทลุง
เพยีงจงัหวดัเดยีว เนื้อที่ 16,860ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด 

 10.  FPP2dm2 ไดแก หนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ  ที่มนุษยสรางขึ้น มีน้ําตลอด
ป และมีบัว ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 พบในจังหวัดสุราษฎรธานี เพียงจังหวัดเดียว เนื้อที่ 
59 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด 

 11.  FPP2e2 ไดแก หนองน้าํ ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ  ซ่ึงคงสภาพตาม
ธรรมชาติ มีน้ําตลอดป และมีพืชลอยน้ํา (floating) ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 พบในจังหวดั
สุราษฎรธานี เพียงจังหวดัเดยีว เนื้อที่ 144 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนือ้ที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด 
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 12.  FPP2em2 ไดแก หนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ  ที่มนุษยสรางขึ้น มีน้ําตลอด
ป และมีพืชลอยน้ํา(floating)ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ30 พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพียงจังหวัดเดียว เนื้อที่ 120 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด 
 13.  FPP2f2  ไดแก หนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ  ซึ่งคงสภาพตาม
ธรรมชาติ มีน้ําตลอดป และมีพืชจําพวกไมยนืตน ไมพุม ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 เนื้อที่ 
61,540 ไร หรือรอยละ 0.13 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด พบมากที่สุดนราธิวาส เนือ้ที่ 50,915 
ไร หรือรอยละ 1.75 ของเนือ้ที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด รองลงมาไดแก จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 
7,294 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อที่พืน้ที่ชุมน้ําทั้งหมดในจงัหวัดและจงัหวัดพัทลุง เนื้อที่ 3,331 ไร 
หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อที่พืน้ที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด  

 14.  FPS2b2 ไดแกหนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ ซ่ึงคงสภาพตาม
ธรรมชาติ มีน้ําบางฤดู และมีพืชจําพวกหญา  ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 เนื้อที่ 626,516 ไร 
หรือรอยละ 1.28 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด พบมากที่สุดจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 229,102 
ไร หรือรอยละ 3.44 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด รองลงมาไดแก จังหวดัสุราษฎรธานี 
เนื้อที่ 158,036 ไร หรือรอยละ 1.75 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวดั และจงัหวัดสงขลา
เนื้อที่ 86,079 ไร หรือรอยละ 1.67 ของเนือ้ที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด 

 15.  FPS2c2 ไดแกหนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ ซ่ึงคงสภาพตาม
ธรรมชาติ มีน้ําบางฤด ูและมีพืชจําพวก กก แขม ออ หญาแหวหม ูขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 พบ
ในจังหวัดสงขลาเพียงจังหวัดเดียว เนื้อที่ 126 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

 16.  FPS2cm2 ไดแกหนองน้ํา ทีลุ่มน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุทีม่นุษยสรางขึน้ มีน้ําบางฤดู
และมีพืชจําพวก กก แขม ออ หญาแหวหมูปกคลุมมากกวารอยละ 30 พบในจังหวดัสงขลาเพียง
จังหวดัเดยีว เนื้อที่ 165 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

 17.  FPS2f2 ไดแกหนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ ซ่ึงคงสภาพตาม
ธรรมชาติ มีน้ําบางฤดู และมีพืชจําพวกไมพุม ตนไม ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 เนื้อที ่
105,506 ไร หรือรอยละ 0.22 ของพื้นที่ทั้งหมด พบมากที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 
410,748 ไร หรือรอยละ 6.15 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด รองลงมาไดแก 
จังหวัดสุราษฎรธานี เนื้อที่ 20,898 ไร หรือรอยละ 0.23 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดใน
จังหวัดและจังหวัดสงขลา เนื้อที่ 13,233 ไร หรือรอยละ 0.26 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดใน
จังหวดั 
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 18.  SMI1 ไดแก ทะเล/ชายฝงทะเลที่โผลเหนือน้ําและถูกน้ําทวมตามกระแสน้ําขึ้นลง 
เนื้อที่ 852,488 ไร หรือรอยละ 1.74 ของเนื้อที่ทั้งหมด พบมากที่สุดจังหวัดจังหวัดสงขลา 
เนื้อที่ 294,181 ไร หรือรอยละ 5.70 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด รองลงมา
ไดแกจังหวัดพัทลุง เนื้อที ่ 282,256 ไร หรือรอยละ 12.07 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดใน
จังหวดั และจงัหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 134,570 ไร หรือรอยละ 2.02 ของเนื้อทีพ่ื้นที่ชุมน้ํา
ทั้งหมดในจังหวัด 
 19. SMI1c2 ไดแก ชายหาดริมฝงทะเล เนื้อที ่ 185,179 ไร หรือรอยละ 0.38 ของเนื้อที่
ทั้งหมด พบมากที่สุดจังหวัดชุมพร เนื้อที ่ 74,570 ไร หรือรอยละ 1.84 ของเนือ้ทีพ่ื้นที่ชุมน้ํา
ทั้งหมดในจังหวัด รองลงมาไดแกจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 60,324 ไร หรือรอยละ 0.90 ของ
เนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจงัหวัด และจังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 25,453 ไร หรือรอยละ 5.85 ของเนื้อที่
พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด 

 20. SMI1d2 ไดแก หาดโคลน เลนบริเวณริมฝงทะเล เนื้อที่ 5,178 ไร หรือรอยละ 
0.01 ของเนื้อที่ทั้งหมด พบในจังหวัดภเูก็ต เนื้อที ่4,145 ไร หรือรอยละ 0.95 ของเนือ้ทีพ่ื้นที่ชุมน้ํา
ทั้งหมดในจังหวัด และจังหวัดสงขลา เนื้อที่ 1,033 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ํา
ทั้งหมดในจังหวัด 

 21.  SMI2a2 ไดแก ปะการังในทะเลทีท่ี่ถูกน้ําทวมตามกระแสน้ําขึน้น้าํลงบริเวณริมฝง
ทะเล เนื้อที่ 2,535 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่ทั้งหมด พบใน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัด
ชุมพร  เนื้อที่  1,401 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนือ้ทีพ่ื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวดั จังหวัดภเูกต็ 
เนื้อที่ 623 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด และจังหวัด
นครศรีธรรมราช เนื้อที่ 511 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนือ้ที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด 

 22. SMI2d2 ไดแก ปาชายเลนบริเวณริมฝงทะเล เนื้อที่ 247,697 ไร หรือรอยละ 
0.51 ของเนื้อที่ทั้งหมด พบในมากจังหวัดสงขลา เนื้อที่ 51,242 ไร หรือรอยละ 0.99 ของเนื้อที่
พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวดั รองลงมาไดแกจังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 50,138 ไร หรือรอยละ 
1.72 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด และจังหวัดชุมพร เนื้อที่ 47,422 ไร หรือรอยละ 
1.17 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด 

 23. SMN1jm2 ไดแก สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําบริเวณริมฝงทะเล เนื้อที ่ 285,212 ไร 
หรือรอยละ 0.57  ของเนื้อทีท่ั้งหมด  พบในมากจงัหวดันครศรีธรรมราช เนื้อที่ 178,419 ไร หรือ
รอยละ 2.68 ของเนื้อที่พื้นทีชุ่มน้ําทั้งหมดในจังหวัด รองลงมาไดแกจังหวัดชุมพร เนือ้ที่ 43,106 ไร 
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หรือรอยละ 1.05 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด และจังหวัดสงขลา เนื้อที่ 35,106 ไร 
หรือรอยละ 0.68 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวดั 

 24. SMS1 ไดแก ทะเล/ชายฝงทะเลน้ําทวมขังตลอดเวลา เนือ้ที่ 939,875 ไร หรือรอยละ 
1.93 ของเนื้อที่ทั้งหมด พบในมากจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 256,372 ไร หรือรอยละ 
3.84 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด รองลงมาไดแกจังหวัดสงขลา เนื้อที่ 220,706 
ไร หรือรอยละ 4.27 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด และจังหวัดชุมพร เนื้อที่ 
191,930 ไร หรือรอยละ 4.74 ของเนื้อที่พืน้ที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด 

 25. SMS1a2 ไดแก หินกรวด บริเวณทะเล/ชายฝงทะเลที่น้าํทวมขังตลอดเวลา เนื้อที่ 
4,431ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่ทั้งหมด พบใน 4 จังหวดัเรยีงตามเนือ้ที่ไดแก จังหวดัชุมพร 
เนื้อที ่4,167 ไร หรือรอยละ 0.10 ของเนือ้ทีพ่ื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวดั จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เนื้อที่ 133 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด จงัหวดัภเูก็ต เนือ้ที่ 117 
ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวดั และจงัหวัดสงขลา เนื้อที่ 14 ไร 
หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวดั 

 26. SMS2a2 ไดแก ปะการังบริเวณทะเล/ฝงทะเลที่มีน้ําทวมตลอดเวลา เนือ้ที่ 3,487 ไร 
หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่ทัง้หมด พบใน 2 จังหวัดเรยีงตามเนือ้ที่ไดแก จังหวดัชุมพร เนื้อที่ 2,127 
ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด และจังหวัดภูเก็ตเนื้อที่ 1,315 
ไร หรือรอยละ 0.30 ของเนือ้ที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด 

 27. SEI1 ไดแก ปากแมน้ําที่ถูกน้ําทวมตามกระแสน้ําขึ้นน้ําลง เนื้อที่ 703,911 ไร 
หรือรอยละ 1.44 ของเนื้อทีท่ั้งหมด พบมากที่สุดในจังหวัดพังงา เนือ้ที่ 169,112 ไร หรือรอยละ 
5.60 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด รองลงมาไดแก จังหวดัสุราษฏรธานี เนื้อที่ 164,914 
ไร หรือรอยละ 1.83 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด และจังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 125,748 ไร 
หรือรอยละ 3.58 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวดั 

 28. SEI1a2 ไดแก หินกรวด บริเวณปากแมน้ําที่ถูกน้ําทวมตามกระแสน้ําขึน้น้ําลง เนื้อ
ที่ 3,093 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่ทัง้หมด พบใน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดตรัง เนื้อที่ 2,943 
ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด และจังหวัดระนอง เนื้อที่ 150 
ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนือ้ที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด 
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 29. SEI1c2 ไดแก ชายหาดบริเวณปากแมน้ํา เนื้อที่ 353,787 ไร หรือรอยละ 
0.73 ของเนื้อที่ทั้งหมด พบมากที่สุดในจังหวัดพังงา เนื้อที่ 107,703 ไร หรือรอยละ 3.57 ของ
เนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด รองลงมาไดแก จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 61,822 ไร หรือรอย
ละ 1.76 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด และจังหวัดระนอง เนื้อที่ 49,476 ไร หรือ
รอยละ 2.38 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจงัหวัด 

 30. SEI1d2 ไดแก หาดโคลน เลน ที่ถูกน้ําทวมตามกระแสน้ําขึ้นน้ําลง เนื้อที่ 109,460 
ไร หรือรอยละ 0.22 ของเนื้อที่ทั้งหมด พบใน 3 จังหวัด ไดแก จังหวดัสุราษฏรธานี เนื้อที่ 
59,940 ไร หรือรอยละ 0.65 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจงัหวัด จังหวัดสตูล เนื้อที่ 26,871 ไร 
หรือรอยละ 1.51 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด และจังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 22,649 ไร 
หรือรอยละ 0.65 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวดั 

 31. SEI2a2 ไดแก ปะการังบริเวณปากแมน้ําทีถู่กน้ําทวมตามกระแสน้ําขึน้น้ําลง เนื้อที ่
3,442 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่พื้นที่ทั้งหมด พบมากในจังหวัดสุราษฏรธานี เนื้อที่ 1,365 
ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อที่พืน้ที่ชุมน้ําทั้งหมดในจงัหวัด รองลงมาไดแก จงัหวัดตรัง เนื้อที่ 
1,015 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด และจังหวัดพังงาเนื้อที่ 
828 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด 

 32. SEI2d2 ไดแก ปาชายเลนบริเวณปากแมน้ํา เนื้อที่ 1,164,393 ไร หรือรอยละ 2.38 
ของเนื้อที่ทั้งหมด พบมากในจังหวดัพังงา เนื้อที่ 274,528 ไร หรือรอยละ 9.08 ของเนื้อที่พื้นที่
ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด รองลงมาไดแก จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 271,670 ไร หรือรอยละ 7.74 ของ
เนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด และจังหวัดสตูล เนื้อที่ 228,609 ไร หรือรอยละ 12.88 
ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจงัหวัด 

 33.  SEN1jm2 ไดแก สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําบริเวณปากแมน้ํา เนื้อที่ 258,414 ไร หรือ
รอยละ 0.53 ของเนื้อที่พื้นทีท่ั้งหมด พบมากในจังหวัดสุราษฏรธานี เนื้อที่ 117,982 ไร หรือรอยละ 
1.30  ของเนือ้ที่พื้นที่ชุมน้ําทัง้หมดในจังหวดั รองลงมาไดแก จังหวดัตรงั เนือ้ที่ 35,981 ไร หรือ
รอยละ 1.00 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด และจังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 31,915 ไร หรือรอยละ 
0.91 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด 

 34. SEN2f2 ไดแก พื้นที่ราบลุมมีหญาปกคลุม บริเวณปากแมน้ําที่ไดรับอิทธิพลจากน้ํา
กรอย เนื้อที่ 19,201 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อที่พื้นที่ทั้งหมด พบใน 3 จังหวัด ไดแก
จังหวัดตรัง เนื้อที่ 12,492 ไร หรือรอยละ 0.35 ของเนือ้ที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวดั จังหวัด
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สตูล เนื้อที่ 6,173 ไร หรือรอยละ 0.35 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด และจังหวัด
พังงา เนื้อที่ 536 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวดั 

 35. SEN2gm2 ไดแก นาขาวบริเวณปากแมน้ําที่ไดรับอิทธพิลจากน้ํากรอย เนื้อที่ 115,172 
ไร หรือรอยละ 0.24 ของเนือ้ที่พื้นที่ทั้งหมด พบมากในจังหวดัสตูล เนื้อที่ 51,750 ไร หรือรอยละ 
2.90 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด รองลงมาไดแก จังหวัดพังงา เนื้อที่ 21,804 ไร หรือรอย
ละ 0.72 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด และจังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 21,153 ไร หรือ
รอยละ 0.60 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจงัหวัด 

 36.  SES1 ไดแก บริเวณปากแมน้ําที่มีน้ําทวมขังตลอดเวลา เนื้อที่ 1,478,110 ไร 
หรือรอยละ 3.03 ของเนื้อที่พื้นที่ทั้งหมด พบมากในจังหวัดสุราษฏรธานี เนื้อที่ 528,003 ไร 
หรือรอยละ 5.85 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด รองลงมาไดแก จังหวดัตรัง เนื้อที ่
377,294 ไร หรือรอยละ 10.53 ของเนื้อทีพ่ื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด และจงัหวัดกระบี ่ เนื้อที่ 280,039 ไร 
หรือรอยละ 7.98 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวดั 

 37. SES1a2 ไดแก หินกรดบริเวณปากแมน้ําที่มีน้ําทวมขังตลอดเวลา เนือ้ที่ 10,626 ไร 
หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อที่พื้นที่ทั้งหมด พบมากในจังหวัดตรัง เนื้อที่ 2,976 ไร หรือรอยละ 0.08 
ของเนื้อที่พืน้ที่ชุมน้ําทั้งหมดในจงัหวดั รองลงมาไดแก จังหวดัระนอง เนื้อที ่ 919 ไร หรือรอยละ 
0.04 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวัด และจังหวัดพังงา เนื้อที่ 743 ไร หรือรอยละ 0.02 
ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจงัหวัด 

 38. SES2a2 ไดแก ปะการังบริเวณปากแมน้ําที่มีน้ําทวมขังตลอดเวลา เนือ้ที่ 5,122 ไร 
หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่พื้นที่ทั้งหมด พบใน 3 จังหวัด ไดแก จงัหวัดสุราษฏรธานี เนื้อที ่
3,570 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจงัหวัด จงัหวัดพังงา เนือ้ที่ 1,504 ไร 
หรือรอยละ 0.05  ของเนื้อที่พื้นที่ชุมน้ําทั้งหมดในจังหวดั และจังหวดัตรัง  เนื้อที่  48  ไร หรือ
รอยละ 0.01 ของเนื้อที่พื้นทีชุ่มน้ําทั้งหมดในจังหวดั 

 39. SC2 ไดแก ทะเลสาบสงขลา เนื้อที่ 113,151 ไร หรือรอยละ 0.22 ของเนื้อที่พืน้ที่
ทั้งหมด  

 

 

 


