
ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก

จนัทบุรี แก่งหางแมว แก่งหางแมว บา้นสุขใจ
บา้นส่ีแยกคนดี
บา้นเนินทานตะวนั
บา้นหนองบวัทอง

ขุนซ่อง บา้นเขาปอบน
บา้นสะทอ้น

เขาวงกต บา้นหนองเจ๊กสร้อย
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
บา้นตะโค๊ะ
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
บา้นมาบไพ

วงัสรรพรส บา้นอีกวาง
ขลุง ผลรวม 22 4

เขาคิชฌกูฏ คลองพลู บา้นคลองเกวียนลอย
จนัทเขลม บา้นสะทอ้น

ตารางหมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม เดอืนระหว่างวนัที ่18 - 20 กันยายน 2558

จังหวดั อ าเภอ ต าบล
หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บา้นคลองพระนาง
บา้นพรเจริญ
บา้นสะทอ้น
บา้นขาครีม
บา้นครองชีพ
บา้นแสลงคน

ชากไทย บา้นพฒันาเขารูปชา้ง
บา้นคลองหินลอย
บา้นชากไทย

เขาคิชฌกูฏ ผลรวม 11

ท่าใหม่ เขาแกว้ บา้นตาเลียว บา้นคลองตาอิน
เขาบายศรี บา้นเขาสุกิม บา้นคลองกะพง

บา้นมาบโอน บา้นคลองกอง
บา้นยางระโหง
บา้นถํ้า
บา้นชาํโสม
บา้นเขาตกนก
บา้นหนองคลา้
บา้นตั้วจุ๊ย

เขาววั บา้นวงัพอก
บา้นหนองปรือ
บา้นตั้วลง้
บา้นเขาววั
บา้นหนองคลา้
บา้นหินดาด

คลองขุด บา้นคุง้กระเบน
ท่าใหม่ บา้นคลองตะเคียน
ทุ่งเบญจา บา้นกระทิง

บา้นสะพานเลือก
บา้นเนินดินแดง

บ่อพุ บา้นห้างสูง
พลอยแหวน บา้นไร่สูง

บา้นโป่งรัก
บา้นชาํฆอ้
บา้นห้วยระกาํ

ยายร้า บา้นวดัลาด
รําพนั บา้นเตาหมอ้
สองพ่ีนอ้ง บา้นเขาดินแดง
สีพยา บา้นส่ีพยาบน

ท่าใหม่ ผลรวม 29 3

นายายอาม กระแจะ บา้นโขดหอย
บา้นพวงบอน

วงัใหม่ บา้นคลองลาว
บา้นคลองลาว

สนามไชย บา้นพวงบอน
บา้นมาบคอ้

นายายอาม ผลรวม 6

โป่งนํ้าร้อน ทบัไทร บา้นทบัไทร บา้นซอย 14
บา้นคลองตานี
บา้นมาบคลา้
บา้นหินลาด



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

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
วงัแซม้ บา้นวงัแซม้
อ่างคีรี บา้นวงัดาบ

บา้นคลองหิน 2
บา้นมาบไพ

มะขาม ผลรวม 10

เมืองจนัทบุรี ท่าชา้ง บา้นหวัแหลม
บา้นท่าชา้ง

บางกะจะ บา้นพานสลุด
บา้นเก่า

แสลง บา้นเขากระแจะ
บา้นชาํโสม

เมอืงจันทบุรี ผลรวม 6

สอยดาว ทรายขาว บา้นหินขาว
บา้นตามูล
บา้นนํ้าซบัตาพฒุ

ทบัชา้ง บา้นทบัสงฆ์
บา้นโป่งเจริญชยั
บา้นเขาผาสุข

ทุ่งขนาน บา้นหนองบอนเหนือ
ปะตง บา้นโป่งเจริญชยั

บา้นซอย 75
บา้นเขาผาสุข
บา้นหนองจบัเป็ด
บา้นเขาแกว้
บา้นมหาเจรียล่าง

สะตอน บา้นคลองแจง
สอยดาว ผลรวม 14

แหลมสิงห์ เกาะเปริด บา้นเกาะเปริด
พล้ิว บา้นนํ้าตกพล้ิว

แหลมสิงห์ ผลรวม 1 1

จันทบุรี ผลรวม 135 12

ตราด เกาะกูด เกาะกูด บา้นอ่าวสปัปะรด
บา้นอ่าวตาโป๊ย
บา้นอ่าวคลองแขวน
บา้นนายเช้ียบ
บา้นอ่าวสลดั



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บา้นคลองตาต้ิน
บา้นอ่าวยายเกิด
บา้นเกาะแรด
บา้นคลองนํ้าใส
บา้นคลองเจา้
บา้นอ่าวจาก
บา้นบางเบา้
บา้นอ่าวใหญ่
บา้นหาดตะเคียน
บา้นหาดอา้ยเหลือม
บา้นอ่าวพร้าว
บา้นคลองหิน
บา้นอ่าวกะลงั
บา้นอ่าวกะทึง

เกาะหมาก บา้นอ่าวลอม บา้นแหลมตุ๊กตา
เกาะกูด ผลรวม 20 1

เกาะชา้ง เกาะชา้ง บา้นคลองสนบน บา้นสวนหลวง
บา้นด่านใหม่ บา้นอ่าวสปัรส
บา้นรางจระเข้ บา้นด่านเก่า
บา้นธารมะยม บา้นคลองสนล่าง
บา้นไก่แบ้ บา้นคลองตาเกิด

บา้นหาดทรายขาว
บา้นคลองมะกอก
บา้นไชยเชษฐ์
บา้นหาดทรายแดง
บา้นคลองตะเคียน
บา้นคลองพร้าว
บา้นอ่าวโกงกาง
บา้นมาบคา้งคาว

เกาะชา้งใต้ บา้นคลองถํ้า บา้นแหลมหญา้
บา้นคลองระกาํ บา้นคลองหิน
บา้นเจ็กแบ๊ บา้นใบล่าน
บา้นคลองถํ้า บา้นคลองกลอย
บา้นโรงถ่าน บา้นบางเบา้
บา้นเกาะคลุม้ บา้นอ่าวหลกัอวน

บา้นอ่าวลึก
เกาะช้าง ผลรวม 11 20

เขาสมิง เขาสมิง บา้นบาํโรณ
บา้นคลองพลู
บา้นดงกลาง
บา้นดงกลาง
บา้นแสนสุข
บา้นทุ่งห้าวา
บา้นชายธง
บา้นห้วงพฒันา
บา้นชุมแสง
บา้นวงัตกั
บา้นสวนใน
บา้นวงัตกั
บา้นหนองปรือ

ท่าโสม บา้นเนินเอนก



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

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
บา้นตาละวาย
บา้นท่าเสมอ

วงัตะเคียน บา้นตากแวง้
สะตอ บา้นคลองปุก

บา้นวงคพ์ฒันา
บา้นตาพลาย
บา้นทุ่งทะลอก
บา้นสะแอง
บา้นตะลุง
บา้นซอยร่วมมิตร

แสนตุง้ บา้นวงัชุมแสง
บา้นทุ่งรวงทอง
บา้นวงัสมโภชน์
บา้นมุมสงบ
บา้นตะโล๊ะยาง
บา้นโนนตะแบก
บา้นทางควาย
บา้นคลองปะเดา
บา้นเนินตะบก
บา้นคลองโสน
บา้นจนัทร์สมบูรณ์



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
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บา้นสงัขนาน
บา้นทุ่งเขา
บา้นถํ้าเต่า
บา้นสลาป้าง
บา้นท่าจอด
บา้นเขาวงษ์
บา้นตรอกตะแคง
บา้นบ่อล้ึง
บา้นร่างหวาย
บา้นท่าหาด
บา้นห้วงพฒันา
บา้นท่าเสา
บา้นกลางทุ่ง

เขาสมงิ ผลรวม 78

คลองใหญ่ คลองใหญ่ บา้นตาหนึก
บา้นตาหนึก

ไมรู้ด บา้นห้วงบอน
บา้นหนองม่วง

หาดเล็ก บา้นคลองสะบา้
บา้นโขดทราย
บา้นคลองหิน
บา้นหาดสม้ป่อย
บา้นหาดศาลเจา้
บา้นหาดทรายแดง
บา้นหาดเล็ก

คลองใหญ่ ผลรวม 11

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
บา้นห้วงไตรรัตน์
บา้นทา้ยวงั
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บา้นคลองสาม
บา้นวงักระแจะ
บา้นชอยสมัฤทธ์ิผล
บา้นหินเพลิง
บา้นหินโคก
บา้นทุ่งเจริญ
บา้นเนินยายตัง๋
บา้นเขาระกาํ
บา้นคลองณรงค์
บา้นปลายคลอง
บา้นทุ่งมาบนอ้ย
บา้นเนินหยอ่ง
บา้นเนินใหญ่
บา้นเนินใหญ่
บา้นปลายคลองแขวน
บา้นชากผกับุง้
บา้นเกาะกนัเกรา

หนองเสมด็ บา้นเกาะกนัเกรา
บา้นเนินจนัทร์

หนองโสน บา้นหนองนํ้าหวาน
บา้นคลองโพรง
บา้นหินโคร่ง

ห้วงนํ้าขาว บา้นตน้หวา้
ห้วยแร้ง บา้นเขาไมซ้ี้

บา้นโป่งสองสลึง
บา้นทุ่งตาปิด
บา้นฉางเกลือ
บา้นคลองพีด
บา้นทุ่งววั

แหลมกลดั บา้นคลองพลุ
บา้นหนองปรือ
บา้นคลองพงั
บา้นคลองสน
บา้นคลองสน
บา้นคลองกวาง
บา้นคลองม่วง
บา้นเขาลา้น

เมอืงตราด ผลรวม 49

แหลมงอบ คลองใหญ่ บา้นคลองแดน
บา้นเนินดินแดง
บา้นคลองนํ้าดาํ
บา้นเนินดินแดง
บา้นวงัตาสงัข์
บา้นเนินขวาง
บา้นบ่อไทร
บา้นสระกล้ิง
บา้นธรรมชาติบน
บา้นท่านํ้า
บา้นหินดาด
บา้นท่ากระดาน
บา้นคลองโปรง
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นํ้าเช่ียว บา้นผกัเฉด
บางปิด บา้นหินดาด

บา้นบางกระดาน
บา้นบางปิด
บา้นพรงสก
บา้นพรงสน
บา้นวงัโศก
บา้นเจ็กโอ่
บา้นบางปิดบน
บา้นช่องลม
บา้นบางปิดล่าง
บา้นทางแรด
บา้นธรรมชาติล่าง

แหลมงอบ บา้นหนองแฝก
บา้นหนองปรือ
บา้นท่าประดู่
บา้นกลาง
บา้นสะแก
บา้นแหลมมะขาม

แหลมงอบ ผลรวม 32

ตราด ผลรวม 213 21

นครนายก บา้นนา เขาเพ่ิม บา้นเขาเพ่ิม
บา้นกระเหร่ียง
บา้นหินดาด
บา้นโปร่งไผ่
บา้นกระอาง

ศรีกะอาง บา้นเขาดิน
บา้นวดัอินประชาราม

บ้านนา ผลรวม 7

ปากพลี นาหินลาด บา้นซาํเมย
บา้นเนินจาน
บา้นท่ามะปราง
บา้นเนินตน้โพธ์ิ

ปากพลี ผลรวม 4

เมืองนครนายก เขาพระ บา้นวงัรี
บา้นเนินผกัชี
บา้นเขานอ้ย
บา้นหุบลึก
บา้นสลกัหิน
บา้นคลองห้วยทราย
บา้นเกาะกระชาย

พรหมณี บา้นคลองกุ่ม
ศรีนาวา บา้นคีรีวนั

บา้นเขากะเหร่ียง
บา้นวงัเดือนห้า

สาริกา บา้นคลองมะเด่ือ บา้นคลองมะเด่ือ
บา้นปากชา้ง
บา้นสวนหงษ์
บา้นเขามดดาํ
บา้นสวนหงษ์
บา้นเขามดดาํ



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บา้นสวนหงษ์
บา้นตาด
บา้นท่าชยั
บา้นคลองบา้นเก่า
บา้นเขาหล่น

หินตั้ง บา้นดง
บา้นท่าด่าน
บา้นคลองบ่อ
บา้นท่าชยั
บา้นเขาโคกกะบก
บา้นหุบเมย
บา้นคลองเสือโตน
บา้นคลองสีเสียด

เมอืงนครนายก ผลรวม 30 1

นครนายก ผลรวม 41 1

พงังา กะปง กะปง บา้นในบา้น
บา้นลาํรู่

ท่านา บา้นปากพู่ บา้นปลายพู่
บา้นบางพาง
บา้นท่านา

รมณีย์ บา้นบางกลาง
บา้นรํารู่
บา้นปากคลอง
บา้นคลองใน

เหมาะ บา้นในหนด
เหล บา้นสายปิหนงั บา้นนกฮูก

บา้นในเหล
บา้นพระนารายณ์
บา้นชา้งเช่ือ

กะปง ผลรวม 14 2

เกาะยาว เกาะยาวนอ้ย บา้นอนัเป้า
บา้นอนัเป้า
บา้นแหลมยาง
บา้นริมทะเล

เกาะยาวใหญ่ บา้นยา่หมี
บา้นคลองบอน

พรุใน บา้นโล๊ะโป๊ะนอ้ย
บา้นโล๊ะโป๊ะใหญ่
บา้นโล๊ะโป๊ะใหญ่
บา้นพรุใน
บา้นคลองดินเหนียว
บา้นคลองดินเหนียว

เกาะยาว ผลรวม 12

คุระบุรี คุระ บา้นสวนใหม่
บางวนั บา้นคุรอด

บา้นโคกยาง
บา้นอ่าวเวะ

แม่นางขาว บา้นทบัชา้ง
บา้นหวัสวน

คุระบุรี ผลรวม 6

ตะกัว่ทุ่ง กระโสม บา้นบางหมกั



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

กะไหล บา้นชีนอ้ย
บา้นบางจาํ
บา้นบางนุ
บา้นเหนือ

คลองเคียน บา้นท่าเรือ
บา้นยา่นสะบา้
บา้นหนา้หิน

โคกกลอย บา้นโคกกลอย
บา้นนากลาง

ถํ้า บา้นผกัฉีด
ท่าอยู่ บา้นท่าอยู่

บา้นโคกเหลียง
บา้นตากแดด
บา้นบางหลาม
บา้นบางหลาม

หล่อยงู บา้นบางยีเ่สือ
บา้นนา
บา้นไร่บี
บา้นบากนั
บา้นบางจนั

ตะกั่วทุ่ง ผลรวม 21

ตะกัว่ป่า เกาะคอเขา บา้นเมืองใหม่
คึกคกั บา้นประมง

บา้นบางตาเทียน
บา้นบางหลาโอน

โคกเคียน บา้นทบักาํ
บา้นบางกรักกลาง

ตาํตวั บา้นบางลาน บา้นตาํตวั
บา้นเหนือหินดาน บา้นบนโตน

บางไทร บา้นตละ
บา้นบางอบั

บางนายสี บา้นทบัแขก
บา้นบางเผาหมู
บา้นควนถํ้า
บา้นบางเต่า

บางม่วง บา้นห้วยแกว้
ตะกั่วป่า ผลรวม 15 2

ทบัปุด โคกเจริญ บา้นตล่ิงชนั
ถํ้าทองหลาง บา้นทบัแหวน

บา้นในวงั
บา้นถํ้าทองหลางใน
บา้นในด่าน
บา้นถํ้าทองหลางนอก
บา้นถํ้าทองหลางนอก

ทบัปุด บา้นหูนบ
บา้นเขาเต่าใน

บ่อแสน บา้นคลองบ่อแสน
บางเหรียง บา้นบางเหรียงเหนือ

บา้นคอกววั
ทบัปุด ผลรวม 12

ทา้ยเหมือง ทา้ยเหมือง บา้นตาไชย บา้นขนิม



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บา้นบนไร่ บา้นนํ้าตกลาํปี
ทุ่งมะพร้าว บา้นคลองญวนใต้ บา้นทุ่งมะพร้าว

บา้นนิคมพฒันา
ลาํแก่น บา้นเขาหลกั บา้นปลายวา

บา้นคลองญวนเหนือ
ท้ายเหมอืง ผลรวม 6 4

เมืองพงังา ถํ้านํ้าผุด บา้นฝายท่า
บา้นถํ้านํ้าผุด
บา้นบางเตยใต้

ทุ่งคาโงก บา้นตีนเขา
บา้นทบัเหรียง
บา้นตีนเขา
บา้นบางมุด
บา้นบางม่า

นบปริง บา้นโรงกรวง
บา้นกรุงศรี
บา้นเผล
บา้นบางหนุน
บา้นบางบา้

บางเตย บา้นบ่อแสน
ป่ากอ บา้นปากโตน

บา้นในโตน
บา้นนอก
บา้นปากโตน

สองแพรก บา้นสองแพรก บา้นหินเพลิง
บา้นทบัแหวน
บา้นทบัแหวน

เมอืงพังงา ผลรวม 19 3

พังงา ผลรวม 105 11

ระนอง กระบุรี จ.ป.ร บา้นในกรัง บา้นในกรัง
บา้นสระววั บา้นในกรัง
บา้นนํ้าขาว บา้นสระววั
บา้นหนองนํ้า บา้นรังแตน
บา้นนิคมผงั 2 บา้นหอยกาบ
บา้นนิคมผงั 1 บา้นหินใหญ่
บา้นหินซอง บา้นนิคมผงั 3
บา้นนํ้าตก
บา้นหินซอง

นํ้าจืด บา้นปลายคลอง
บา้นนํ้าจืด
บา้นหินใหญ่
บา้นปลายคลอง
บา้นบกกราย
บา้นบกกราย
บา้นบางหมีเหนือ

บางใหญ่ บา้นบางสองรา
บา้นพรุข่า
บา้นบางสองราใต้
บา้นบางใหญ่เหนือ
บา้นทรายทอง
บา้นทบัจาก



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

ปากจัน่ บา้นนํ้าทุุ่น
บา้นหาดตุ่น
บา้นหาดแพรกเขาชนั
บา้นหาดจิก
บา้นปากจัน่
บา้นปลายคลองวนั

มะมุ บา้นคลองวนั
บา้นทบัหลี
บา้นทุ่งใหญ่
บา้นหวัหนอง
บา้นสวสัด์ิ
บา้นเกาะทุ่ง
บา้นสวสัด์ิ
บา้นบางไทร

ลาํเลียง บา้นห้วยไทร
บา้นบางหมีล่าง
บา้นห้วยไทรงาม
บา้นห้วยสะทอ้น
บา้นนํ้าทุ่น
บา้นหนองบวัแดง
บา้นห้วยท่อม
บา้นห้วยยายชี
บา้นพานยาย
บา้นช่องลบั
บา้นห้วยใหม่
บา้นสองแพรก
บา้นทบัโก
บา้นห้วยปรางค์
บา้นแสนสุข
บา้นธารทอง
บา้นห้วยญวน
บา้นหินแร่
บา้นหุบตนั
บา้นทบัโก
บา้นห้วยเนียง
บา้นบางใหม่พฒันา

กระบุรี ผลรวม 58 7

กะเปอร์ กะเปอร์ บา้นหินขาว
บา้นคอกชา้ง
บา้นทุ่งโรง
บา้นคอกชา้ง

เช่ียวเหลือง บา้นชนนิมิตร
บา้นนํ้าแดง
บา้นนาใน
บา้นนา
บา้นยา่นยาว
บา้นเชียวเหลียง

บางหิน บา้นบางหิน
บา้นวงักุ่ม
บา้นทุ่งใหญ่

บา้นนา บา้นทองหลาง



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บา้นนาเดิม
บา้นกลาง
บา้นแพรกซา้ย

ม่วงกลาง บา้นอ่าวเคย
กะเปอร์ ผลรวม 18

เมืองระนอง เกาะพยาม บา้นเกาะชา้ง
บา้นเกาะพยาม

ทรายแดง บา้นทรายแดง บา้นในไร่
บา้นท่าคลอบ บา้นหินดาด
บา้นบางสีก้ิม
บา้นทรายแดง
บา้นคลองอ่าง
บา้นนํ้าตก

บางนอน บา้นบางนอน บา้นทรายทอง
บา้นบางบอน บา้นบางนอนใน
บา้นเขาพริกไทย บา้นช่องคราม

บา้นหลุมถ่าน
ปากนํ้า บา้นสามแหลม บา้นหินชา้ง

บา้นเขานางหงส์ บา้นห้วยคา้งคาว
บา้นคนทาํไร่
บา้นเขาใหญ่
บา้นสามแหลม

หาดสม้แป้น บา้นขุนหลวงยา บา้นบางสงัตี
บา้นบางสงัตี บา้นหาดสม้แป้น
บา้นทอนเรียน
บา้นทุ่งคา

เมอืงระนอง ผลรวม 17 13

ละอุ่น ในวงใต้ บา้นทบัเหนือ
ในวงเหนือ บา้นผาพิง บา้นบุรีรัมย์

บา้นคอกชา้ง
บา้นเนินทอง
บา้นหมอลาํ

บางแกว้ บา้นในไร่
บา้นพรุตาโรย
บา้นบางลดั
บา้นทบัมุด
บา้นบางแกว้นอ้ย
บา้นเหนือ
บา้นบางแกว้ใหญ่
บา้นบางคราม
บา้นบางแกว้นอ้ย
บา้นทุ่งตาพล
บา้นทุ่งตาพล
บา้นบางคราม

บางพระใต้ บา้นบางคงทอง
บา้นบางนา
บา้นบางลาํภู

บางพระเหนือ บา้นพรุข่า บา้นบ่อนํ้าร้อน
บา้นในไร่
บา้นบางพระใต้
บา้นบางขุนแพง่



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
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หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บา้นหาดยาย
บา้นคอกชา้ง
บา้นคอกชา้ง
บา้นบางใหญ่
บา้นบางธรรมะ
บา้นระวิ
บา้นบางงาม
บา้นเช่ียวคลา้ย

ละอุ่นใต้ บา้นวดัควน
ละอุ่นเหนือ บา้นโดห้วย

บา้นบางสงัโตง้
บา้นปากแพรก
บา้นปากแพรก

ละอุ่น ผลรวม 37 2

สุขสาํราญ กาํพวน บา้นทะเลนอก
นาคา บา้นแหลมนาว

บา้นบางมนั
บา้นฝ่ายท่า
บา้นไร่ใน
บา้นวงัผกับุง้

สุขส าราญ ผลรวม 6

ระนอง ผลรวม 136 22

ระยอง แกลง กร่ํา บา้นอ่าวไข่
กองดิน บา้นกองดิน

บา้นหนองคุย
ชากโดน บา้นคลองตากวา
ชากพง บา้นพลงไสว
ทุ่งควายกิน บา้นเขาจุก
วงัหวา้ บา้นเขาหินแท่น
สองสลึง บา้นห้วยยาง

บา้นไทรเอน
แกลง ผลรวม 9

เขาชะเมา เขานอ้ย บา้นฟ๊อกคแ์ลนด์
บา้นมะเด่ือ
บา้นมะเด่ือ
บา้นคลองหวาย
บา้นทรัพยส์ะแหน่
บา้นทรัพยส์ะแหน่

นํ้าเป็น บา้นคลองพระเจา้
บา้นเหมืองแร่

ห้วยทบัมอญ บา้นคลองยาง บา้นหุบใหญ่
บา้นห้อยหวั บา้นเขาพงั
บา้นยางเอน บา้นนํ้ากร่อย

บา้นเขาพงั
เขาชะเมา ผลรวม 11 4

นิคมพฒันา นิคมพฒันา บา้นคลองตาไทย
บา้น กม. 12
บา้นชากผกักูด
บา้น กม. 12
บา้นชากผกักูด
บา้นใหม่สามคัคี



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
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หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บา้นใหม่สามคัคี
พนานิคม บา้นวงัปลา

บา้นหนองระกาํ
บา้นวงัปลา
บา้นเขามะพดู
บา้นคลองพลู
บา้นวงัปลา
บา้นคลองตาไทย
บา้นหนองระกาํ
บา้นหนองระกาํ

มะขามคู่ บา้นชากนอก บา้นชากออ้ย
บา้นชากออ้ย
บา้นหนองหวา้
บา้นเขาจอมแห

มาบข่า บา้นหนองหิน
นิคมพัฒนา ผลรวม 21 1

บา้นค่าย ชากบก บา้นคลองมะงัว่
บา้นบึงตน้ชนั
บา้นเจ็ดลูกเนิน

บางบุตร บา้นเนินสวา่ง
บา้นเขาหวาย
บา้นคลองโป่ง
บา้นช่องลม
บา้นคลองมะเฟือง

หนองบวั บา้นหนองหวา้
หนองละลอก บา้นจาํพงั

บา้นตวัอยา่ง
บา้นวดัไร่
บา้นคลองนํ้าเยน็
บา้นตวัอยา่ง
บา้นหนองปรือ
บา้นสวนหลาว
บา้นตาสิทธ์
บา้นมาบตอง

บ้านค่าย ผลรวม 18

บา้นฉาง พลา บา้นโกรกตะแบก
สาํนกัทอ้น บา้นชากหมาก

บา้นหนองตะเคียน
บ้านฉาง ผลรวม 3

ปลวกแดง ตาสิทธ์ิ บา้นเฉลิมลาภ
บา้นเขากระทะ
บา้นเนินสาํราญ
บา้นมาบระหงษ์
บา้นคลองกรํา
บา้นหนองบอน

ปลวกแดง บา้นมาบตะเกียบ
บา้นวงัแขยง
บา้นวงัแขยง
บา้นระเวิง
บา้นทบัตอง
บา้นปราบ



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

มาบยางพร บา้นสะพานส่ี
บา้นภูไทร
บา้นเนินสวรรค์
บา้นวงัตาผิน
บา้นปรุมปราม
บา้นมาบเตย
บา้นทุ่งสระแกว้
บา้นวงัตาลหม่อน

แม่นํ้าคู ้ บา้นชากมนัเทศ
บา้นวงัประดู่
บา้นนิคมสร้างตนเองสายเอก
บา้นชากมนัเทศ
บา้นหนองมะปริง
บา้นแม่นํ้าคูใ้หม่
บา้นแม่นํ้าคูใ้หม่
บา้นหนองบน
บา้นแม่นํ้าคูใ้หม่
บา้นดอกกราย
บา้นเขาไมแ้กว้

ละหาร บา้นโป่งบน
บา้นหนองบอน
บา้นพลงลาํดวน
บา้นซากมาลยั
บา้นซากตาแกว้

หนองไร่ บา้นเขาคลองซอง
บา้นมาบขา้วตม้

ปลวกแดง ผลรวม 38

เมืองระยอง กะเฉด บา้นชะแวะ
บา้นเขาลอย
บา้นป่ินทอง
บา้นหนองตาป่ิน
บา้นตะพนุทอง

แกลง บา้นมาบจนัทร์
บา้นกะบกโพรง
บา้นเขาแกว้

เพ บา้นตน้ลาํดวน
สาํนกัทอง บา้นหาดใหญ่ บา้นเขาหลวงเต่ีย

บา้นสาํนกัทอง บา้นเกษตรศิริ
บา้นเกษตรศิริ บา้นเกษตรศิริ
บา้นเกษตรศิริ

เมอืงระยอง ผลรวม 13 3

วงัจนัทร์ ชุมแสง บา้นหนองม่วง
บา้นแก่งหวาย

ป่ายบุใน บา้นเขาสิงห์โต บา้นเขาสิงห์โต
บา้นเขาหินดาด บา้นเขาสิงห์โต
บา้นเขาไมน้วล บา้นเขากะพง

วงัจันทร์ ผลรวม 5 3

ระยอง ผลรวม 118 11

สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ คลองสระ บา้นสวนปราง
บา้นสวนปราง
บา้นสาํนกัเนียน
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ท่าอุแท บา้นคลองครามเหนือ
กาญจนดิษฐ์ ผลรวม 4

เกาะสมุย บ่อผุด บา้นเกาะฟาน
บา้นละไม

แม่นํ้า บา้นบางปอ
อ่างทอง บา้นเกาะพะลวย

เกาะสมุย ผลรวม 4

คีรีรัฐนิคม ถํ้าสิงขร บา้นควนทงั
ท่ากระดาน บา้นทุ่งลาน
ท่าขนอน บา้นไทรงาม
นํ้าหกั บา้นหวายหนิม บา้นนํ้าตกคลองพาย

บา้นบางกนั
บา้นหินลาด

บา้นทาํเนียบ บา้นทุ่งคา
บา้นแสงอรุณ
บา้นในพาด
บา้นกลางใหม่
บา้นควนดารา
บา้นสะพานยาว
บา้นนํ้าราด
บา้นช่องเรือง
บา้นเขาสามยอด
บา้นถํ้าผ้ึง

ยา่นยาว บา้นยา่นยาว
บา้นหนองรี

คีรีรัฐนิคม ผลรวม 16 3

เคียนซา เคียนซา บา้นบางประ
บา้นทุ่งคา

บา้นเสด็จ บา้นควนไมแัดง
บา้นทบัเก่า
บา้นถํ้าผุด
บา้นเขาสามยอด
บา้นถํ้าผุด
บา้นทบัเก่า
บา้นระพีพรรณ
บา้นทบัเก่า
บา้นระพีพรรณ
บา้นทบัสีทอง
บา้นคลองบางประ
บา้นอ่าวตน้พอ
บา้นในปราบ
บา้นราษฎร์พฒันา
บา้นป่าพี
บา้นคลองเคียน
บา้นในปราบ
บา้นอ่าวตน้พอ
บา้นคลองโหยน
บา้นธารอารีย์
บา้นราษฎร์พฒันา
บา้นทบัสีทอง
บา้นคลองเคียน
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หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บา้นบกหุน้
บา้นตน้มุด
บา้นคลองเคียน
บา้นห้วยทรายขาว
บา้นดอนสวรรค์

พว่งพรมคร บา้นบ่อถ่าน
บา้นเขาวงั
บา้นบ่อถ่าน
บา้นควนสามคัคี
บา้นพรหมรังสิต
บา้นคลองศิลา
บา้นปลายควน
บา้นสองพ่ีนอ้ง

เคียนซา ผลรวม 38

ชยับุรี คลองนอ้ย บา้นปลายศอก
บา้นปลายศอก
บา้นบางหอย

ชยับุรี บา้นคลองพงัเหนือ
บา้นปากช่อง
บา้นบนดง
บา้นควนพนุ
บา้นยวนปลา

ไทรทอง บา้นคลองเพร็ง
บา้นควนสูง
บา้นถํ้าหอม
บา้นไทรงาม

สองแพรก บา้นในช่อง
บา้นคลองโซง
บา้นในช่อง
บา้นยานยงู
บา้นปากช่อง

ชัยบุรี ผลรวม 17

ไชยา ปากหมาก บา้นคลองรอก บา้นคลองรอก
บา้นคลองรอก บา้นร่มไทร
บา้นคลองรอก บา้นไร่ยาว
บา้นท่าใหม่ บา้นคลองรอก
บา้นห้วยตาหมิง บา้นคลองรอก

บา้นร่มไทร
บา้นท่าใหม่
บา้นท่าใหม่
บา้นท่าใหม่
บา้นหินหลกั

ไชยา ผลรวม 5 10

ดอนสกั ดอนสกั บา้นอ่าวหมาเถ่ือน
บา้นเขาสามหนา้

ปากแพรก บา้นบนเหมือง
บา้นคลองคราม

ดอนสัก ผลรวม 4

ท่าฉาง เขาถ่าน บา้นธารนํ้าร้อน
ปากฉลุย บา้นหินหลกั บา้นบางจาํ

บา้นหลอ้มปุด บา้นบางจาํ
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บา้นหลอ้มปุด บา้นเทพนิมิตร
บา้นหนา้ซึง
บา้นคลองวาย
บา้นช่องอินทนิล
บา้นหนา้เขา

เสวียด บา้นหนองดูน
ท่าฉาง ผลรวม 9 3

ท่าชนะ คลองพา บา้นท่าไท บา้นสามแยกอินทรียท์อง
บา้นท่าไท
บา้นสมัปัง
บา้นสมัปัง
บา้นกอเตย
บา้นขวญัพฒัน์
บา้นขวญัพฒันา
บา้นกอเตย
บา้นขวญัพฒัน์
บา้นแม่ทะบน

คนัธุลี บา้นศรีทอง
ประสงค์ บา้นแม่ทะล่าง บา้นคลองโสด

บา้นร่มไทร บา้นคลองสริง
บา้นคลองโสด
บา้นคลองโสด
บา้นคลองสริง
บา้นแม่ทะบน
บา้นคลองโสด
บา้นแม่ทะบน
บา้นคลองสงค์
บา้นไร่ยาว
บา้นคลองสงค์
บา้นคลองสงค์
บา้นไร่ยาว
บา้นไร่ยาว

วงั บา้นนาเกลือ
สมอทอง บา้นแม่ทะล่าง

ท่าชนะ ผลรวม 5 25

บา้นตาขุน เขาพงั บา้นเช่ียวหลาน
บา้นเช่ียวหลาน

เขาวง บา้นกม. 54
บา้นถํ้านํ้า
บา้นถํ้านํ้า

พะแสง บา้นพระแสงเหนือ
บ้านตาขุน ผลรวม 6

บา้นนาเดิม ทรัพยท์วี บา้นห้วยคุย
บ้านนาเดิม ผลรวม 1

บา้นนาสาร คลองปราบ บา้นขุนทองหลาง
ควนศรี บา้นวงัใหญ่

บา้นพรุพิลิบ
บา้นควนมหาชยั

บา้นนา บา้นเขาสามยอด
พรุพี บา้นนํ้าทน้ บา้นพรุกาํ

บา้นคีรีราษฎร์
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บา้นช่องชา้ง
บา้นช่องชา้ง
บา้นช่องชา้ง
บา้นคลองหินแท่น
บา้นคลองศูนย์

เพ่ิมพนูทรัพย์ บา้นวงัหิน
บา้นธาราวงศอ์ารีย์
บา้นเหมืองทวด

ลาํพนู บา้นเขานอ้ย บา้นสระบวั
บา้นกอบแกบ
บา้นกอบแกว้วฒันาภิบาล
บา้นคลองหนอง
บา้นคลองงอน

บ้านนาสาร ผลรวม 20 2

พนม คลองชะอุ่น บา้นบางเลา
บา้นทบัคริสต์
บา้นไร่ยาว
บา้นเขาหินแป้ง
บา้นคลองศรีสุขใต้
บา้นเขาเขียว
บา้นเขาเขียว
บา้นควนเขียว

คลองศก บา้นนํ้าหกั บา้นสะพานนาค
บา้นเช่ียวปง
บา้นสะพานเต่า
บา้นสองพ่ีนอ้ง

ตน้ยวน บา้นบางเลา
พนม บา้นบางนิล บา้นลูกเดือน

บา้นเช่ียวหมอน
บา้นลูกชา้ง
บา้นสาคล่ี
บา้นบางไมเ้พาะ
บา้นเบญจา

พลูเถ่ือน บา้นเบญจา บา้นควนสูง
บา้นเบญจา บา้นบางลึก
บา้นสองแพรก
บา้นบางลึก

พงักาญจน์ บา้นช่องมา้เหลียว บา้นช่องมา้เหลียว
พนม ผลรวม 24 5

พระแสง ไทรขึง บา้นห้วยสุวรรณ
บา้นบางจง
บา้นใหม่
บา้นหาดเจริญ
บา้นไสทอ้น
บา้นไสทอ้น

บางสวรรค์ บา้นบางแตระ
บา้นบางหยด
บา้นแสงนคร
บา้นบางหยด
บา้นบนนาเหนือ

สาคู บา้นห้วยทรายขาว
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บา้นห้วยทรายขาว
อิปัน บา้นนูน

พระแสง ผลรวม 14

พนุพิน กรูด บา้นควนไทยเจริญ
บา้นบ่อนํ้าผุด
บา้นบ่อนํ้าผุด

เขาหวัควาย บา้นนาคอ้
บา้นท่าสะทอ้น
บา้นเขาพลู

ตะปาน บา้นทบัเรียนบน
บา้นหนา้เขา
บา้นตะปาน
บา้นหนองสายต่ิง
บา้นคลองปาน
บา้นสะพานหิน
บา้นห้วยสามหนุ่ม
บา้นเขาฮาย

พุนพิน ผลรวม 14

วิภาวดี ตะกุกใต้ บา้นปากเฒ่า บา้นคลองปาว
บา้นตะกุก
บา้นปากหลาว
บา้นชายศรี
บา้นวงัผกัแวน่
บา้นแก่นมะพร้าว
บา้นโพธ์ินอ้ย

ตะกุกเหนือ บา้นบางไต บา้นคลองใส
บา้นบางเมาะ บา้นคลองมุย
บา้นเขมา บา้นบางเมาะ
บา้นท่านหญิง
บา้นวงัลาน
บา้นเช่ียวขวญั
บา้นเช่ียวเฟ่ือง

วภิาวดี ผลรวม 14 4

เวียงสระ คลองฉนวน บา้นยงูงาม
บา้นหนองเตย

ทุ่งหลวง บา้นลานเข้
บา้นบางลาย
บา้นหนองน้ิวนาง
บา้นควนใหม่

บา้นสอ้ง บา้นสวนกลว้ย
บา้นเหนือคลอง

เวยีงสระ ผลรวม 6 2

สุราษฎร์ธานี ผลรวม 201 54

ผลรวมทั้งหมด 949 132 0


