
สถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัย
อ าเภอเกาะลันตา และต าบลศาลาด่าน

ประวิช ขุนนิคม



ขอ้มูลท ัว่ไป

ข้อมูลการปกครอง

พื้นที่ (ตร.กม.) ห่างจากจังหวัด 
(กม.)

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต

339.843 87 5 36 1 5

ข้อมูลประชากรและครัวเรอืน

จ านวนประชากร รวม ร้อยละ

ชาย หญงิ

เกาะลันตา 18,163 17,783 35,946 7.51

กระบี่ 237,655 240,873 478,528



ปิรามดิประชากร

✘ สืบค้นจาก Health Data Center  ณ 240765
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ชาย, 15,307, 

50%หญิง, 15,444, 
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เปรียบเทียบสัดส่วนเพศ

ชาย หญิง



ขอ้มูลท ัว่ไป

ประเพณีและวฒันธรรม

จ านวนศาสนสถานและศูนย์การเรยีนรู้ทางศาสนา

วัด ที่พักสงฆ์ มัสยิด ศูนย์อบรมจรยิธรรมฯ

1 2 43 21

❑ ประเพณีลอยเรือชาวเล จัดตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ และวันเพ็ญเดือน ๑๑ ของทุกปีในจังหวัดกระบ่ีประเพณีจัดขึน้ทุกปีท่ี
ชุมชนชาวเลอูรักลาโวย้ ต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันตา

❑ เทศกาลลานตาลันตา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลันตา อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน ที่มวัีฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลายและมี
ความผสมผสานระหว่างชาวไทยเชือ้สายจีน ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธรวมท้ังชาวไทยใหม ่หรือท่ีเรียกกันว่าชาวเลอุรกัลาโวย้ 
โดยจัดให้มีขึน้ในชว่งเดือนมนีาคมของทุกปี 



สถานการณ์
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✘ อ าเภอเกาะลันตา มีต าบลท่ีติดชายฝั่งทะเล ประกอบด้วยต าบลเกาะกลาง เกาะลันตาน้อย เกาะลันตาใหญ่ และศาลาด่าน



สถานการณท์รพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

✘ สถานการณ์ทรัพยากรปะการัง

✘ สถานภาพแนวปะการัง (State)     แนวปะการังท่ีอยู่ใน

สถานภาพแนวปะการังเสียหายมาก จ านวน 1 สถานี ได้แก่ 

เกาะลันตาใหญ่
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• บริเวณเกาะลันตาใหญ่ด้านตะวันตก เศษอวน/เอ็นตกปลา
และคุณภาพน้ าไม่ดี

สาเหตุที่ส่งผลให้แนวปะการังเสื่อมโทรม

• บริเวณพื้นที่บ้านสังกะอู้ ท าประมงชายฝั่ง ทอดแห
และวางอวน 



สถานการณท์รพัยากรหญา้ทะเล

✘ แหล่งหญ้าทะเลบริเวณปากแม่น้ า คอื บริเวณอ่าวท่าเลน เกาะศรี

บอยา – เกาะปู เกาะลันตา 
✘ หมู่เกาะลันตา มเีนื้อที่ประมาณ 1,768 ไร่ เป็นพื้นที่ที่มศีักยภาพ

เป็นแหล่งหญ้าทะเล

✘ จากการติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดกระบี่ ต้ังแต่

ปี 2539 ถึงปัจจุบัน 
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แหล่งหญ้าทะเล เน้ือที่หญ้าทะเล สถาน
ภาพปัจจุบัน

แนวโน้ม
เทียบกับอดีต

ชนิดหญ้าที่
พบ2554 2563

เกาะลันตา 1,210 2,054 สมบูรณ์   ปาน
กลาง

สมบูรณ์ข้ึน Hd*, Hp, 
Ea,*

*หญา้เงาใส (Halophila decipiens : Hd)
*หญา้กุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia : Hp) 
*หญา้คาทะเล (Enhalus acoroides : Ea) 



สถานการณท์รพัยากรสตัวท์ะเลหายาก

✘ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 พบสัตว์ทะเลหายาก คือ ฉลามวาฬ 

บริเวณเกาะลันตา เกาะห้อง เกาะพีพี  และเกาะปิดะใน-นอก

✘ พบวาฬเพชฌฆาตด า บริเวณเกาะลันตา 
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ช่ือไทย ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์

แหลง่ที่มาข้อมูล

เกยตืน้

ใน

ธรรมชาติ จากชุมชน

ฉลามวาฬ Whale Shark Rhincodon typus 12 ตัว

วาฬเพชฌฆาตด า Fase Killer whale Pseudorca crassidens 30 ตัว



สิง่แวดลอ้มทางทะเล
✘ สถานการณ์คุณภาพน้ าทะเลจังหวัดกระบี่ ในปีงบประมาณ 2563 คุณภาพน้ าทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ 96) 

และเกณฑ์ดีมาก (ร้อยละ 4) 

สาเหตุของปัญหาคุณภาพน้ าทะเล 

✘ น้ าเสียจากบ่อหมักแมงกะพรุน /บ่อรับซือ้ และหมักแมงกะพรุน 

✘ น้ าทิ้งจากโรงแรม 9

8 8
23

39

17 19
0

76 69 41

30 83 81

96

16 23
36 30

4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ปี

กระบี่

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดัชนีคุณภาพน้ าทะเล

ชายหาด/ปี ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

MWQI (เกณฑ)์* MWQI (เกณฑ)์ MWQI (เกณฑ)์

บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา) พอใช้ พอใช้ พอใช้

บ้านคลองนิน (เกาะลันตา) ดี พอใช้ ดี

บ้านศรีรายา (เกาะลันตา) ดี ดี ดี

ท่ีมา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี

*ดัชนีคุณภาพน้ าทะเล (Marine Water Quality Index : MWQI) ค านวณจ าก 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ออกซเิจนละลายในน้ า แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ไนเตรต-ไนโตรเจน อุณหภูมิ สารแขวนลอย ความเป็นกรด-ด่าง และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน



สถานการณด์า้นป่าชายเลน
ป่าสงวนฯทีเ่ป็นป่าชายเลน

พื้นที่ป่าชายเลนที่ซ้อนทับในอทุยานแห่งชาต ิ
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พืน้ที่ป่าสงวนฯ (ไร่) พืน้ที่ที่เป็นป่าชายเลน (ไร่)

ป่าเกาะลันตาใหญ่ 29,815.00 3,355.86

พืน้ที่ป่าชายเลนที่ซ้อนทับในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติ 
461,580.00 193,434.24

(6.19%)

พืน้ที่อุทยานแห่งชาติ (ไร่) พืน้ที่ที่เป็นป่าชายเลน (ไร่)

อุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะลันตา 83,750.00 617.72

พืน้ที่อุทยานแห่งชาติ 391,187.17 3,717.22

83,750.00
617.72

391,187.17

3,717.22 ป่าชายเลน นากุ้ง พืน้ที่เกษตร อ่ืนๆ รวม 

เกาะลันตา 51,759.05 148.24 4,231.79 6,816.92 62,956.00

จังหวัด 218,185.74 5,674.54 51,681.45 30,202.02 305,743.77

การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าชายเลน ปี 2552 

เกาะลนัตา จงัหวดั

2.61%. 8.18%. 22.57% 20.59%

(1.73%)

(21.40%). (0.03%).

23.72%.
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เกาะลันตา
จ านวนต าบล
5 ต าบล

จ านวนหมู่บ้าน
22 หมู่บ้าน

ต าบล หมู่ที่ - ชื่อบ้าน จ านวนประชากร กลุ่มเปราะบาง

ชาย หญิง รวม เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
(1 เดือน-12 ปี) (60ปีขึน้ไป)

เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 1 หัวแหลม 406 458 864 3,795 76 7

หมู่ที่ 2 ศรีรายา 113 124 237 28

หมู่ที่ 4 เกาะปอ 197 207 404 55

หมู่ที่ 5 คลองหิน 475 403 878 63

เกะรอก - - - -

หมู่ที่ 6 คลองนิน 866 853 1,719 130

หมู่ที่ 7 สังกาอู้ 209 236 445 66

หมู่ที่ 8 คลองโตบ 346 358 704 56

เกาะลันตาน้อย หมู่ที่ 1 หลังสอด 676 663 1,339 3,306 147 2

หมู่ที่ 2 คลองหมาก 547 562 1,109 111

หมู่ที่ 3 ทุ่ง 558 582 1,140 111

หมู่ที่ 4 โล๊ะใหญ่ 473 451 924 124

เกาะกลาง หมู่ที่ 3 ปากคลอง 141 140 281 4,386 47 20

หมู่ที่ 4 คลองย่าหนัด 727 690 1,417 163

หมู่ที่ 7 อ่าวทองหลาง 131 133 264 43

หมู่ที่ 8 หัวหิน 565 554 1,119 136

เกาะกลาง หมู่ที่ 9 ท่าคลอง 218 207 425 57

หมู่ที่10 ขุนสมุทร 301 308 609 104

ศาลาด่าน หมู่ที่ 1 ศาลาด่าน 604 569 1,173 3,569 648 12

หมู่ที่ 2 พระแอะ 1,102 1,146 2,248

หมู่ที่ 3 โล๊ะบาหรา 774 747 1,521

คลองยาง หมู่ที่ 5 หลังโสด 383 336 719 3,319 752 2

หมู่ที่ 6 ท่าควน 237 208 445

ข้อมูลการส ารวจจ านวนประชากรในพื้นที่เส่ียงการเกิดสึนาม ิป ี2565 ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565



ผลการวเิคราะห์ความเสี่ยงจากอทุกภัย (ข้อมูลส ารวจจากโครงการ Tambon Smart Team โดย
กรมการปกครอง 10 ปี (2554-2563))
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ความเสี่ยงประเภทอุทกภัย ช่วงเดือนท่ีมีความเสี่ยง

ความเสี่ยง ชื่อต าบล หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน ชุมชน น้ าท่วมขัง น้ าล้นตลิ่ง
น้ าท่วม
ฉับพลัน/
ไหลหลาก มก

รา
คม

กุม
ภา

พัน
ธ์

มีน
าค

ม

เม
ษา

ยน

พฤ
ษภ

าค
ม

มิถ
ุนา

ยน

กร
กฎ

าค
ม

สิง
หา

คม

กัน
ยา

ยน

ตุล
าค

ม

พฤ
ศจ

กิา
ยน

ธัน
วา

คม

ความเสี่ยงสูง
มาก

เกาะลันตาใหญ่
5 คลองหนิ / / เสี่ยง เสี่ยง เสี่ยง เสี่ยง

7 สังกาอู้ / / เสี่ยง เสี่ยง เสี่ยง เสี่ยง

ความเส่ียง
สูง

เกาะลันตาน้อย

3 ทุ่ง / เสี่ยง เสี่ยง เสี่ยง

4 โล๊ะใหญ่ / เสี่ยง เสี่ยง เสี่ยง

6 ทอนลิบง / เสี่ยง เสี่ยง เสี่ยง

เกาะลันตาใหญ่
6 คลองนิน / / เสี่ยง เสี่ยง เสี่ยง

8 คลองโตบ / / เสี่ยง เสี่ยง

ศาลาด่าน 2 พระแอะ / / เสี่ยง เสี่ยง เสี่ยง เสี่ยง



การเขา้ถงึระบบการเตอืนภยั

✘ สถานทีต่ดิต ัง้หอเตอืนภยั

1)โรงเรยีนบา้นศาลาด่าน  

2)บา้นคลองดาว 

✘ ศูนยพ์กัพงิ 

1)ส านักสงฆศ์าลาด่าน

2)มสัยดิบา้นโละ๊บาหรา
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สถานการณโ์รคระบาด
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Find more maps at slidescarnival.com/extra-free-resources-icons-and-maps

การเขา้ถงึระบบบรกิารสุขภาพ

ล าดับที่ รพ.สต. หมู่ที่ ต าบล

1 09008 - รพ.สต.บ้านคลองโตบ 8 เกาะลันตาใหญ่
2 09009 - รพ.สต.บ้านคลองโตนด 5 เกาะลันตาน้อย
3 09010 - รพ.สต.บ้านร่าปู 1 เกาะกลาง
4 09011 - รพ.สต.บ้านนาทุ่งกลาง 6 เกาะกลาง
5 09012 - รพ.สต.บ้านคลองยาง 2 คลองยาง
6 09013 - รพ.สต.บ้านศาลาด่าน 1 ศาลาด่าน
7 14582 - รพ.สต.บ้านปากคลอง 3 เกาะกลาง

✘ หน่วยบรกิารสุขภาพ

✘ โรงพยาบาลประจ าอ าเภอจ านวน  1 แห่ง คอื โรงพยาบาลเกาะลนัตา

✘ รพ.สต.จ านวน 7 แห่ง

https://www.slidescarnival.com/extra-free-resources-icons-and-maps/?utm_source=template
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Thank you for your 
attention


