
ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จนัทบุรี แก่งหางแมว แก่งหางแมว บา้นสุขใจ

บา้นส่ีแยกคนดี
บา้นเนินทานตะวนั
บา้นหนองบวัทอง

ขนุซ่อง บา้นเขาปอบน
บา้นสะทอ้น

เขาวงกต บา้นหนองเจก๊สร้อย
พวา บา้นเขาช่องลม บา้นคลองพลอย

บา้นเขาช่องลม บา้นเขาฆอ้ง
บา้นคลองครก บา้นบ่อชะอมใน
บา้นเขากลว้ย
บา้นบ่อไฟไหม้
บา้นคลองเรือแตก
บา้นบ่อตน้ไทร
บา้นวงัอีแอ่น
บา้นบ่อชะอม
บา้นเขาฆอ้ง
บา้นบ่อมะนาว
บา้นเนินจาํปา
บา้นหนองมะค่า 2

สามพ่ีนอ้ง บา้นเนินสมบูรณ์
บา้นเนินสมบูรณ์
บา้นหนองมะค่า 1
บา้นหนองบวัทอง

แก่งหางแมว ผลรวม 24 3
ขลุง ซ้ึง บา้นอิมั้งบน

บา้นอิมั้งบน
ตกพรม บา้นเนินแม่สอด

บา้นตะโคะ๊
บา้นทรายขาว
บา้นตะเคียน
บา้นตกซี
บา้นเขาทอง
บา้นวงัหลูด
บา้นสะตอใหญ่
บา้นวงัจาม

ตรอกนอง บา้นคลองเคล บา้นคลองเคล
บ่อ บา้นวงัสรรพรส
บ่อเวฬุ บา้นคลองเวฬุบน บา้นโชคดี

บา้นแสงซ่อม บา้นเขานอ้ย
บา้นแสงเขียว
บา้นเนินแสนสุข
บา้นแสงแดง

มาบไพ บา้นคลองหิน 1 บา้นเขาอ่าง
บา้นตกพรม

ตารางหมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกดิดินถล่ม ระหว่างวนัที่ 15 - 17  เดือนกนัยายน 2557

จังหวดั อ าเภอ ต าบล
หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

บา้นมาบไพ
วงัสรรพรส บา้นอีกวาง

ขลุง ผลรวม 22 4
เขาคิชฌกูฏ(ก่ิงอ.) คลองพลู บา้นคลองเกวียนลอย

จนัทเขลม บา้นสะทอ้น
บา้นคลองพระนาง
บา้นพรเจริญ
บา้นสะทอ้น
บา้นขาครีม
บา้นครองชีพ
บา้นแสลงคน

ชากไทย บา้นพฒันาเขารูปชา้ง
บา้นคลองหินลอย
บา้นชากไทย

เขาคชิฌกูฏ(กิ่งอ.) ผลรวม 11
ท่าใหม่ เขาแกว้ บา้นตาเลียว บา้นคลองตาอิน

เขาบายศรี บา้นเขาสุกิม บา้นคลองกะพง
บา้นมาบโอน บา้นคลองกอง
บา้นยางระโหง
บา้นถํ้า
บา้นชาํโสม
บา้นเขาตกนก
บา้นหนองคลา้
บา้นตั้วจุย๊

เขาววั บา้นวงัพอก
บา้นหนองปรือ
บา้นตั้วลง้
บา้นเขาววั
บา้นหนองคลา้
บา้นหินดาด

คลองขดุ บา้นคุง้กระเบน
ท่าใหม่ บา้นคลองตะเคียน
ทุ่งเบญจา บา้นกระทิง

บา้นสะพานเลือก
บา้นเนินดินแดง

บ่อพุ บา้นหา้งสูง
พลอยแหวน บา้นไร่สูง

บา้นโป่งรัก
บา้นชาํฆอ้
บา้นหว้ยระกาํ

ยายร้า บา้นวดัลาด
รําพนั บา้นเตาหมอ้
สองพ่ีนอ้ง บา้นเขาดินแดง
สีพยา บา้นส่ีพยาบน

ท่าใหม่ ผลรวม 29 3
นายายอาม กระแจะ บา้นโขดหอย

บา้นพวงบอน



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

วงัใหม่ บา้นคลองลาว
บา้นคลองลาว

สนามไชย บา้นพวงบอน
บา้นมาบคอ้

นายายอาม ผลรวม 6
โป่งนํ้าร้อน ทบัไทร บา้นทบัไทร บา้นซอย 14

บา้นคลองตานี
บา้นมาบคลา้
บา้นหินลาด

เทพนิมิต บา้นบึงชนงักลาง
บา้นบึงชนงับน
บา้นหนองกก

โป่งนํ้าร้อน บา้นคลองขนุน
บา้นคลองขนุน

หนองตาคง บา้นแหลมใหม่
บา้นคลองบอน
บา้นโพธ์ิ

โป่งน า้ร้อน ผลรวม 12 1
มะขาม ฉมนั บา้นทุ่งกวางตาย

ปัถวี บา้นปัถวี
บา้นแหลมมะทราย
บา้นคลองเวฬุล่าง
บา้นคลองมะลิประเวศวิทยา

มะขาม บา้นคลองตาโบ
วงัแซ้ม บา้นวงัแซ้ม
อ่างคีรี บา้นวงัดาบ

บา้นคลองหิน 2
บา้นมาบไพ

มะขาม ผลรวม 10
เมืองจนัทบุรี ท่าชา้ง บา้นหวัแหลม

บา้นท่าชา้ง
บางกะจะ บา้นพานสลุด

บา้นเก่า
แสลง บา้นเขากระแจะ

บา้นชาํโสม
เมืองจันทบุรี ผลรวม 6
สอยดาว ทรายขาว บา้นหินขาว

บา้นตามูล
บา้นนํ้าซบัตาพฒุ

ทบัชา้ง บา้นทบัสงฆ์
บา้นโป่งเจริญชยั
บา้นเขาผาสุข

ทุ่งขนาน บา้นหนองบอนเหนือ
ปะตง บา้นโป่งเจริญชยั

บา้นซอย 75
บา้นเขาผาสุข
บา้นหนองจบัเป็ด



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

บา้นเขาแกว้
บา้นมหาเจรียล่าง

สะตอน บา้นคลองแจง
สอยดาว ผลรวม 14
แหลมสิงห์ เกาะเปริด บา้นเกาะเปริด

พล้ิว บา้นนํ้าตกพล้ิว
แหลมสิงห์ ผลรวม 1 1

จันทบุรี ผลรวม 135 12
ตราด เกาะกูด(ก่ิงอ.) เกาะกูด บา้นอ่าวสัปปะรด

บา้นอ่าวตาโป๊ย
บา้นอ่าวคลองแขวน
บา้นนายเช้ียบ
บา้นอ่าวสลดั
บา้นคลองตาต้ิน
บา้นอ่าวยายเกิด
บา้นเกาะแรด
บา้นคลองนํ้าใส
บา้นคลองเจา้
บา้นอ่าวจาก
บา้นบางเบา้
บา้นอ่าวใหญ่
บา้นหาดตะเคียน
บา้นหาดอา้ยเหลือม
บา้นอ่าวพร้าว
บา้นคลองหิน
บา้นอ่าวกะลงั
บา้นอ่าวกะทึง

เกาะหมาก บา้นอ่าวลอม บา้นแหลมตุ๊กตา
เกาะกูด(กิ่งอ.) ผลรวม 20 1
เกาะชา้ง(ก่ิงอ.) เกาะชา้ง บา้นคลองสนบน บา้นสวนหลวง

บา้นด่านใหม่ บา้นอ่าวสัปรส
บา้นรางจระเข้ บา้นด่านเก่า
บา้นธารมะยม บา้นคลองสนล่าง
บา้นไก่แบ้ บา้นคลองตาเกิด

บา้นหาดทรายขาว
บา้นคลองมะกอก
บา้นไชยเชษฐ์
บา้นหาดทรายแดง
บา้นคลองตะเคียน
บา้นคลองพร้าว
บา้นอ่าวโกงกาง
บา้นมาบคา้งคาว

เกาะชา้งใต้ บา้นคลองถํ้า บา้นแหลมหญา้
บา้นคลองระกาํ บา้นคลองหิน
บา้นเจก็แบ๊ บา้นใบล่าน
บา้นคลองถํ้า บา้นคลองกลอย
บา้นโรงถ่าน บา้นบางเบา้



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

บา้นเกาะคลุม้ บา้นอ่าวหลกัอวน
บา้นอ่าวลึก

เกาะช้าง(กิ่งอ.) ผลรวม 11 20
เขาสมิง เขาสมิง บา้นบาํโรณ

บา้นคลองพลู
บา้นดงกลาง
บา้นดงกลาง
บา้นแสนสุข
บา้นทุ่งหา้วา
บา้นชายธง
บา้นหว้งพฒันา
บา้นชุมแสง
บา้นวงัตกั
บา้นสวนใน
บา้นวงัตกั
บา้นหนองปรือ

ท่าโสม บา้นเนินเอนก
บา้นนํ้าตก
บา้นท่าโสม
บา้นท่าประดู่
บา้นวงัตกั
บา้นสลกั
บา้นท่าโสม
บา้นชุมแสง
บา้นสลกั

เทพนิมิต บา้นซอยร่วมมิตร
บา้นซอยศิษยโ์สธร
บา้นเจียรพฒันา
บา้นมณฑล
บา้นเขาฉลาด
บา้นเขาฉลาด

ประณีต บา้นเนินจาม
บา้นอิเร็ม
บา้นเขาตาโมะ๊
บา้นยายมอญ
บา้นนาตามี
บา้นนาตามี
บา้นบ่อพลอย
บา้นคลองหลอด
บา้นประณีต
บา้นนาแกลง
บา้นประณีต
บา้นเกษมสุข
บา้นประณีต
บา้นหนองนํ้าขุ่น
บา้นไร่ป่า
บา้นตกณรงค์



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

บา้นตาละวาย
บา้นท่าเสมอ

วงัตะเคียน บา้นตากแวง้
สะตอ บา้นคลองปุก

บา้นวงคพ์ฒันา
บา้นตาพลาย
บา้นทุ่งทะลอก
บา้นสะแอง
บา้นตะลุง
บา้นซอยร่วมมิตร

แสนตุง้ บา้นวงัชุมแสง
บา้นทุ่งรวงทอง
บา้นวงัสมโภชน์
บา้นมุมสงบ
บา้นตะโล๊ะยาง
บา้นโนนตะแบก
บา้นทางควาย
บา้นคลองปะเดา
บา้นเนินตะบก
บา้นคลองโสน
บา้นจนัทร์สมบูรณ์
บา้นสังขนาน
บา้นทุ่งเขา
บา้นถํ้าเต่า
บา้นสลาป้าง
บา้นท่าจอด
บา้นเขาวงษ์
บา้นตรอกตะแคง
บา้นบ่อล้ึง
บา้นร่างหวาย
บา้นท่าหาด
บา้นหว้งพฒันา
บา้นท่าเสา
บา้นกลางทุ่ง

เขาสมิง ผลรวม 78
คลองใหญ่ คลองใหญ่ บา้นตาหนึก

บา้นตาหนึก
ไมรู้ด บา้นหว้งบอน

บา้นหนองม่วง
หาดเล็ก บา้นคลองสะบา้

บา้นโขดทราย
บา้นคลองหิน
บา้นหาดส้มป่อย
บา้นหาดศาลเจา้
บา้นหาดทรายแดง
บา้นหาดเล็ก

คลองใหญ่ ผลรวม 11



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

บ่อไร่ ชา้งทูน บา้นคลองเซ่
บา้นหนองแอ่ง

ด่านชุมพล บา้นคลองแสง
บา้นทางกลาง
บา้นคลองกระยา้ง
บา้นเขาขาด
บา้นทุ่งปราณีต
บา้นทบัมะกอก

บ่อพลอย บา้นคลองลือ
หนองบอน บา้นมะนาว

บา้นท่านํ้าบน
บา้นคลองบอน

บ่อไร่ ผลรวม 12
เมืองตราด ชาํราก บา้นสะพานชา้ง

บา้นท่าเล่ือน
บา้นชาํราก
บา้นเกาะเกตุ

ตะกาง บา้นไร่พรง
บา้นพรง

ท่ากุ่ม บา้นเสมด็แดง
บา้นด่านเนินสูง

วงักระแจะ บา้นสวนใน
บา้นทา้ยไร่
บา้นหว้งไตรรัตน์
บา้นทา้ยวงั
บา้นคลองสาม
บา้นวงักระแจะ
บา้นชอยสัมฤทธ์ิผล
บา้นหินเพลิง
บา้นหินโคก
บา้นทุ่งเจริญ
บา้นเนินยายตัง๋
บา้นเขาระกาํ
บา้นคลองณรงค์
บา้นปลายคลอง
บา้นทุ่งมาบนอ้ย
บา้นเนินหยอ่ง
บา้นเนินใหญ่
บา้นเนินใหญ่
บา้นปลายคลองแขวน
บา้นชากผกับุง้
บา้นเกาะกนัเกรา

หนองเสมด็ บา้นเกาะกนัเกรา
บา้นเนินจนัทร์

หนองโสน บา้นหนองนํ้าหวาน
บา้นคลองโพรง
บา้นหินโคร่ง



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

หว้งนํ้าขาว บา้นตน้หวา้
หว้ยแร้ง บา้นเขาไมซ้ี้

บา้นโป่งสองสลึง
บา้นทุ่งตาปิด
บา้นฉางเกลือ
บา้นคลองพีด
บา้นทุ่งววั

แหลมกลดั บา้นคลองพลุ
บา้นหนองปรือ
บา้นคลองพงั
บา้นคลองสน
บา้นคลองสน
บา้นคลองกวาง
บา้นคลองม่วง
บา้นเขาลา้น

เมืองตราด ผลรวม 49
แหลมงอบ คลองใหญ่ บา้นคลองแดน

บา้นเนินดินแดง
บา้นคลองนํ้าดาํ
บา้นเนินดินแดง
บา้นวงัตาสังข์
บา้นเนินขวาง
บา้นบ่อไทร
บา้นสระกล้ิง
บา้นธรรมชาติบน
บา้นท่านํ้า
บา้นหินดาด
บา้นท่ากระดาน
บา้นคลองโปรง

นํ้าเช่ียว บา้นผกัเฉด
บางปิด บา้นหินดาด

บา้นบางกระดาน
บา้นบางปิด
บา้นพรงสก
บา้นพรงสน
บา้นวงัโศก
บา้นเจก็โอ่
บา้นบางปิดบน
บา้นช่องลม
บา้นบางปิดล่าง
บา้นทางแรด
บา้นธรรมชาติล่าง

แหลมงอบ บา้นหนองแฝก
บา้นหนองปรือ
บา้นท่าประดู่
บา้นกลาง
บา้นสะแก



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

บา้นแหลมมะขาม
แหลมงอบ ผลรวม 32

ตราด ผลรวม 213 21

สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ คลองสระ บา้นเขาอุม้ลูก บา้นสาํนกัเนียน

บา้นในอ่าว

บา้นสวนปราง

บา้นสวนปราง

ท่าอุแท บา้นคลองครามเหนือ

ป่าร่อน บา้นกาํสนบน

กาญจนดษิฐ์ ผลรวม 6 1

เกาะพะงนั เกาะพะงนั บา้นศรีธนู บา้นมะเด่ือหวาน

บา้นหินกอง

บา้นในสวน

บา้นใต้ บา้นทอ้งนาง

เกาะพะงัน ผลรวม 3 2

เกาะสมุย ตล่ิงงาม บา้นนารา

บ่อผุด บา้นปลายแหลม บา้นละไม

บา้นเกาะฟาน

มะเร็ต บา้นหนา้ค่าย

แม่นํ้า บา้นบางปอ

บา้นแหลมนอ้ย

หนา้เมือง บา้นบางเก่า

อ่างทอง บา้นบางมะขาม

บา้นเกาะพะลวย

เกาะสมุย ผลรวม 9 1

คีรีรัฐนิคม ถํ้าสิงขร บา้นควนทงั

ท่ากระดาน บา้นทุ่งลาน

นํ้าหกั บา้นนํ้าตกคลองพาย

บา้นบางกนั

บา้นหินลาด

บา้นทาํเนียบ บา้นในพาด

บา้นควนดารา

บา้นช่องเรือง

บา้นเขาสามยอด

บา้นถํ้าผ้ึง

ยา่นยาว บา้นยา่นยาว

บา้นหนองรี

ครีีรัฐนิคม ผลรวม 12

เคียนซา บา้นเสด็จ บา้นระพีพรรณ

บา้นป่าพี

บา้นอ่าวตน้พอ

บา้นราษฎร์พฒันา

บา้นคลองเคียน

บา้นหว้ยทรายขาว



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

พว่งพรมคร บา้นบ่อถ่าน

เคยีนซา ผลรวม 7

ชยับุรี สองแพรก บา้นในช่อง

บา้นในช่อง

ชัยบุรี ผลรวม 2

ไชยา ปากหมาก บา้นคลองรอก บา้นไร่ยาว

บา้นร่มไทร บา้นท่าใหม่

บา้นคลองรอก

บา้นคลองรอก

บา้นร่มไทร

บา้นท่าใหม่

บา้นท่าใหม่

บา้นหินหลกั

ไชยา ผลรวม 8 2

ดอนสัก ดอนสัก บา้นอ่าวหมาเถ่ือน

บา้นเขาสามหนา้

ปากแพรก บา้นบนเหมือง

บา้นเขาพระอินทร์

บา้นป่าอม

บา้นคลองคราม

ดอนสัก ผลรวม 6

ท่าฉาง เขาถ่าน บา้นธารนํ้าร้อน

ปากฉลุย บา้นบางจาํ บา้นบางจาํ

บา้นหนา้ซึง บา้นเทพนิมิตร

บา้นคลองวาย

ท่าฉาง ผลรวม 4 2

ท่าชนะ คลองพา บา้นท่าไท บา้นสามแยกอินทรียท์อง

บา้นท่าไท

บา้นสัมปัง

บา้นสัมปัง

บา้นกอเตย

บา้นขวญัพฒัน์

บา้นขวญัพฒันา

บา้นกอเตย

บา้นขวญัพฒัน์

บา้นแม่ทะบน

คนัธุลี บา้นศรีทอง

ประสงค์ บา้นคลองโสด บา้นไร่ยาว

บา้นคลองสริง บา้นคลองสงค์

บา้นคลองโสด

บา้นคลองโสด

บา้นคลองสริง

บา้นแม่ทะบน

บา้นคลองโสด



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

บา้นแม่ทะบน

บา้นแม่ทะล่าง

บา้นคลองสงค์

บา้นคลองสงค์

บา้นร่มไทร

บา้นไร่ยาว

บา้นไร่ยาว

วงั บา้นนาเกลือ

สมอทอง บา้นแม่ทะล่าง

ท่าชนะ ผลรวม 27 3

บา้นตาขนุ เขาพงั บา้นเช่ียวหลาน

เขาวง บา้นกม. 54

บา้นถํ้านํ้า

พะแสง บา้นพระแสงเหนือ

บ้านตาขุน ผลรวม 4

บา้นนาเดิม ทรัพยท์วี บา้นหว้ยคุย

บ้านนาเดมิ ผลรวม 1

บา้นนาสาร คลองปราบ บา้นขนุทองหลาง

ควนศรี บา้นวงัใหญ่

บา้นพรุพิลิบ

บา้นควนมหาชยั

บา้นนา บา้นเขาสามยอด

พรุพี บา้นนํ้าทน้ บา้นพรุกาํ

บา้นคีรีราษฎร์

บา้นช่องชา้ง

บา้นช่องชา้ง

บา้นช่องชา้ง

บา้นคลองหินแท่น

บา้นคลองศูนย์

เพ่ิมพนูทรัพย์ บา้นวงัหิน

บา้นธาราวงศอ์ารีย์

บา้นเหมืองทวด

ลาํพนู บา้นเขานอ้ย บา้นสระบวั

บา้นกอบแกบ

บา้นกอบแกว้วฒันาภิบาล

บา้นคลองหนอง

บา้นคลองงอน

บ้านนาสาร ผลรวม 20 2

พนม คลองชะอุ่น บา้นบางเลา

บา้นไร่ยาว

บา้นเขาหินแป้ง

บา้นคลองศรีสุขใต้

บา้นเขาเขียว

บา้นเขาเขียว



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

คลองศก บา้นนํ้าหกั

บา้นสะพานนาค

บา้นเช่ียวปง

บา้นสองพ่ีนอ้ง

พนม บา้นเช่ียวหมอน

บา้นลูกเดือน

บา้นลูกชา้ง

บา้นสาคล่ี

บา้นเบญจา

พลูเถ่ือน บา้นบางลึก บา้นควนสูง

บา้นบางลึก

พงักาญจน์ บา้นช่องมา้เหลียว

พนม ผลรวม 18 1

พระแสง ไทรขึง บา้นใหม่

บางสวรรค์ บา้นบนนาเหนือ

พระแสง ผลรวม 2

พนุพิน กรูด บา้นบ่อนํ้าผุด

เขาหวัควาย บา้นนาคอ้

บา้นท่าสะทอ้น

บา้นเขาพลู

พุนพิน ผลรวม 4

วิภาวดี(ก่ิงอ.) ตะกุกใต้ บา้นวงัผกัแวน่ บา้นคลองปาว

ตะกุกเหนือ บา้นวงัลาน บา้นคลองใส

บา้นคลองมุย

บา้นบางเมาะ

วภิาวด(ีกิ่งอ.) ผลรวม 2 4

เวียงสระ บา้นส้อง บา้นสวนกลว้ย

บา้นเหนือคลอง

เวยีงสระ ผลรวม 2

สุราษฎร์ธานี ผลรวม 135 20
ผลรวมทั้งหมด 483 53 0


