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ปฏิญญา การพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ สูความยั่งยืน  

๑. บทนํา 

จังหวัดกระบี่ เปนจังหวัดทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทะเล 
ชายหาด หมูเกาะ ปา เขา ธารน้ํา วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสุขภาพ สงบ ผูคนนารัก  
จึงเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการพักผอนและชื่นชมธรรมชาติอยางแทจริง มีนักทองเที่ยวเดินทาง 

มาเยี่ยมเยือนในปริมาณที่สูงขึ้นทุกป มีนักลงทุนทั้งชาวไทยและตางประเทศเขามาประกอบกิจการ 
ภาคบริการและการทองเที่ยวอยางกวางขวาง ในแตละปมีนักทองเที่ยวมาเยือนไมต่ํากวา ๒ ลานคน  
สรางรายไดจากการทองเที่ยวราว ๓๐,๐๐๐ ลานบาทตอป มากเปนลําดับที่ ๕ ของประเทศ รองจาก

กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี และ เชียงใหม ดวยเหตุนี้ จังหวัดกระบี่จึงเปนพื้นที่ยุทธศาสตรดานการ
ทองเที่ยวของประเทศและของโลก และเปนพื้นที่เปาหมายสําคัญของรัฐบาลในการสรางรายไดดานการ
ทองเที่ยวใหกับประเทศ 

การเติบโตทางการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง ทําใหระบบเศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวและเติบโต 
อยางรวดเร็ว นับวาเปนผลดีตอการพัฒนาจังหวัดในภาพรวม อยางไรก็ตาม ในขณะเดียวกันก็ไดเกิด 
ผลกระทบในทางลบตอความเปนเมืองนาอยู ผูคนนารัก และความยั่งยืนของการทองเที่ยวของจังหวัดกระบี่ 

เชน ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย ปญหามลภาวะ ขยะ น้ําเสีย ความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยว  
การขาดความรวมมือและการแขงขันทางธุรกิจในภาคทองเที่ยวและบริการ การเอารัดเอาเปรียบ
นักทองเที่ยวในลักษณะเปนเหยื่อมากกวาเปนแขกผูมาเยือน แนวทางปฏิบัติที่เปรียบเสมือนเปนสัญญา

ประชาคมที่ทุกฝายใหความรวมมือยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดเริ่มถูกทาทาย โดยเฉพาะอยางยิ่งขอตกลง
รวมกันในการจัดระเบียบแหลงทองเที่ยวทางทะเลและชายหาด เริ่มมีการฝาฝนกฎกติกา เชน การวางเตียงผาใบ 
รมชายหาด อุปกรณ สิ่งกีดขวางบนชายหาด การประกอบธุรกิจกิจกรรมกีฬานันทนาการทางทะเลที่เปนการรบกวน

การพักผอนของนักทองเที่ยว รวมทั้งการบริหารจัดการที่ยังไมสามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ฯลฯ 

สถานการณและผลกระทบดานการทองเที่ยวของจังหวัดกระบี่ขางตน รวมทั้งแนวโนมในอนาคต 
ที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น หากไมมีการดําเนินการใดๆ ผูวาราชการจังหวัดกระบีแ่ละผูเกี่ยวของจากทุกภาคสวน

จึงไดรวมกันหารือและจัดทําปฏิญญาการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดกระบ่ีสูความยั่งยืนขึ้น เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการกําหนดทิศทางใหทุกฝายไดยึดถือและปฏิบัติ 

 

 

 



 2

๒. สถานการณการทองเที่ยวจังหวัดกระบ่ี 

 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่มีตอการทองเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในภาพรวม และสถานการณ

เฉพาะพื้นที่ สรุปได ดังนี้ 

 ๒.๑ สถานการณการทองเที่ยวของจังหวัดกระบ่ีในภาพรวม 

  จุดแข็ง (Strengths) 

 (๑) ทําเลที่ตั้งเปนชายฝงทะเล เกาะ สามารถเชื่อมโยงไดทั้งฝงอันดามันและอาวไทย และตั้งอยูบริเวณ
ศูนยกลางของกลุมจังหวัดอันดามัน สามารถเชื่อมโยงและกระจายการทองเที่ยวไปยังจังหวัดอื่นไดอยางสะดวก 

(๒) มีทรัพยากรธรรมชาติทางการทองเที่ยวที่มีความสวยงาม อุดมสมบูรณ และมีความหลากหลาย 

(๓) มีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เชน หมูเกาะพีพี เกาะลันตา 

(๕) มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักในฐานะเปนแหลงทองเที่ยวชั้นดีคุณภาพสูง  

 (๕) เปนตลาดทองเที่ยวดาวรุง ที่เปนที่จับตามองและมีภาพลักษณที่ดีในสายตาของนักทองเที่ยว

และนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก 

 (๖) มีตลาดนักทองเที่ยวเฉพาะกลุมที่มีคุณภาพ และมีกําลังจายในการทองเที่ยวสูง คือ  

กลุมนักทองเที่ยวผูรักธรรมชาติ 

(๗) มีระบบการขนสงทางอากาศที่มีประสิทธิภาพรองรับการเดินทางทั้งภายในและตางประเทศ 

(๘) จังหวัดกระบี่มีการดําเนินการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่องใหเปนที่รูจัก 

ในระดับประเทศและระดับโลก 

(๙) จังหวัดกระบี่มีการสงเสริมใหมีการทองเที่ยวหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อสรางทางเลือก 

ในการทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยว นอกเหนือจากแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน การทองเที่ยวเชิงวิถีชุมชน 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสุขภาพ 

  (๑๐) ประชาคมมีความเขมแข็งในการรักษาจุดยืนและกติกา ในการสงวนพื้นที่ชายหาดและทองทะเล 

มิใหผูประกอบการวางสิ่งกีดขวางบนชายหาดหรือประกอบกิจกรรมและเลนกีฬาในทะเลที่ขัดตอทัศนียภาพ
และการพักผอนอยางสงบของนักทองเที่ยว 

  (๑๑) ลักษณะทางสังคมดานประชากร เปนสังคมที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ 

ทั้งชาวไทยพุทธ มุสลิม ชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข และยังรวมกันทําหนาที่ 
ในการเปนเจาบานที่ดีในการตอนรับนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความรูสึก

ประทับใจ ปลอดภัย และเชื่อมั่นในการเดินทางมาทองเที่ยวและพักอาศัย 
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  จุดออน (Weaknesses) 

(1) ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

(การทองเที่ยว เกษตรกรรม) โดยเฉพาะขยะ น้ําเสีย การบุกรุกทําลายปา รวมถึงภัยธรรมชาติ 

(2) ขาดระบบการบริหารจัดการในกลุมผูประกอบการในแหลงทองเที่ยว ทําใหแหลงทองเที่ยว 
ขาดความเปนระเบียบเรียบรอย 

(3) ขาดความรวมมืออยางบูรณาการของภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

ในการพัฒนาการทองเที่ยว 

(๔) ภาคเอกชนที่เปนแกนนําในแตละกลุมอาชีพ ยังไมสามารถสรางพลังความรวมมือในกลุมสมาชิก

ไดมากเทาที่ควร 

(๕) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับสภาพปญหายังดูแลจัดการปญหาที่เกิดขึ้นอยางไมครอบคลุม 

(๖) ขาดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและตอเนื่องของเจาหนาที่ภาครัฐ ตอผูฝาฝนและกระทํา

ความผิด 

(๗) โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวยังไมไดมาตรฐาน เพียงพอ 

รองรับปริมาณนักทองเที่ยวที่สูงขึ้น 

(๘) การสรางความปลอดภัยและการชวยเหลือนักทองเที่ยวยังไมเพียงพอและไมทันเหตุการณ 

(๙) มีโครงสรางพื้นฐานในการจัดการสิ่งแวดลอมไมเพียงพอรองรับมลภาวะที่เพิ่มสูงขึ้น เชน  

ระบบบําบัดน้ําเสีย ที่กําจัดขยะ 

(๑๐) สถานประกอบการที่พักโรงแรม รานคา ขาดการจัดการบําบัดของเสยีที่ดีพอ และปลอยมลพิษ  

สูสิ่งแวดลอม 

(๑๑) ขาดฐานขอมูลทางดานการทองเที่ยว สําหรับการตัดสินใจในเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา 

(๑๒) ประชาชนสวนใหญยังขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยว  

(๑๓) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญ ยังใหความสําคัญนอยตอการพัฒนาและสงเสริม 

ยกระดับการทองเที่ยวของพื้นที่ ซึ่งมุงเนนใหน้ําหนักการพัฒนาความเปนอยูของประชาชนเปนสวนใหญ 

  (๑๔) ปญหาการกออาชญากรรมที่เกิดกับนักทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ สงผลตอภาพลักษณทาง 

การทองเที่ยวในทางลบทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 

(๑๕) การใหบริการทางการแพทยของจังหวัดซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งในการสรางความเชื่อมั่น 

แกนักทองเที่ยว อยูระหวางการยกระดับคุณภาพการใหบริการ 

(๑๖) ขาดแคลนแรงงานภาคการทองเที่ยวทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
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  โอกาส (Opportunities) 

(1) กระแสการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนกระแสการทองเที่ยวที่กําลงัเปนทีน่ิยมในระดับโลก สงผลให

นักทองเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดกระบี่ที่เปนเมืองทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

(๒) กลุมนักทองเทีย่วในตลาดใหม เชน รัสเซีย จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง มีความนิยมและตองการ
เดินทางมายังจังหวัดกระบี่ 

(๓) กลุมนักทองเทีย่วในภูมิภาคอาเซียนมีความนิยมแหลงทองเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ซึ่งในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน จะทําใหนักทองเที่ยวและนักลงทุนกลุมนี้หลั่งไหลเขาสูจังหวัดกระบี่จํานวนมาก 

(๔) จังหวัดกระบี่ไดรับการประชาสัมพันธและยกยองจากสื่อระดับโลก ในการเปนสุดยอดจุดหมาย

ปลายทางของการทองเที่ยว 

  (๕) สื่อมวลชนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ใหความสนใจใชจังหวัดกระบี่เปนสถานที่ถายทํา
เพื่อเผยแพรทางสื่อตางๆ ทําใหจังหวัดกระบี่ไดรับการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง 

  (๖) รัฐบาลใหความสําคัญกับพื้นที่จังหวัดกระบี่ กลุมจังหวัดอันดามัน ซึ่งเปนแหลงสรางรายได 
ดานการทองเที่ยว จึงมีโอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาดานตางๆ มากขึ้น 

 อุปสรรค (Threats) 

(1) ความขัดแยงทางการเมือง และเหตุการณความไมสงบเรียบรอยสงผลตอภาพลักษณดาน 
การทองเที่ยว 

(๒) ภาวะตกต่ําของระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคตางๆ ของโลก ทําใหนักทองเที่ยวในบางภูมิภาค 
ลดการเดินทาง 

  (๓) นักทองเที่ยวเริ่มแสวงหาและเปลี่ยนจุดหมายการเดินทางไปแหลงทองเที่ยวทะเลเชิงอนุรักษ
แหงใหม  

  (๔) พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเทีย่วบางกลุม เชน ชาวรัสเซีย จีน ไมสอดคลองนักทองเทีย่ว
ที่ เปนกลุมลูกคาเดิมที่ รักความสงบ เชน ชาวสแกนดิเนเวีย ทําใหกลุมนักทองเที่ยวที่ รักความสงบ 
เปลี่ยนเปาหมายการเดินทางจากจังหวัดกระบี่เพื่อแสวงหาแหลงทองเที่ยวใหม 

  (๕) ธุรกิจทองเที่ยวมีการแขงขันสูงมากขึ้นทั้งภายในพื้นที่และระหวางประเทศ โดยมีการตัดราคา
และการแขงขันเสนอเงื่อนไขที่ดีกวาใหกับนักทองเที่ยว 

  (๖) การดําเนินโครงการพัฒนาของหนวยงานตางๆ ที่รู เทาไมถึงการณ ทําลายคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 ๒.๒ สถานการณการทองเที่ยวเฉพาะพื้นที่ 

 (๑) อาวนาง ,ไรเล ,คลองมวง-ทับแขก  

 อาวนาง เปนชายหาดยอดนิยมที่ผสมผสานระหวางความเปนธรรมชาติและยานชุมชนการคา 
ทําใหมีปริมาณนักทองเที่ยวและผูอยูอาศัยคอนขางหนาแนน มีการประกอบอาชีพหลากหลายสาขา และเปน
จุดศูนยกลางในการกระจายนักทองเที่ยว จึงสงผลใหเกิดปญหาและผลกระทบที่มีความหลากหลาย 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาการจัดระเบียบกับกลุมผูประกอบการและกลุมอาชีพตางๆ ที่ขาดระบบในการ
บริหารจดัการและขาดความรวมมือในกลุมอาชีพ ทั้งสถานประกอบการโรงแรมที่พกั เรือ รถโดยสาร สถานบันเทิง 
รานคา รวมถึงปญหาความเสื่อมโทรมในแหลงทองเที่ยว ทั้งน้ําเสีย และขยะ  

 อาวไร เล เปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลอีกแหงหนึ่งที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเปน 
แหลงทองเที่ยว Hi-end ที่มีนักทองเที่ยวผูรักความสงบและรักธรรมชาตินิยมเดินทางมาพักผอน เพราะไมมี
ยานการคาหรือชุมชน โดยเปนโรงแรมที่พักเปนสวนใหญ นอกจากนี้ ยังมีชื่อเสียงจากการเปนแหลงปนผา

ระดับโลก แตปจจุบันเริ่มมีปญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะน้ําเสียและขยะ ที่เปนผล 
มาจากการปลอยทิ้งของโรงแรมที่พักบางแหงลงสูชายหาดและทะเล บริเวณหาดไรเลตะวันตก นอกจากนี้  
ยังมีปญหาการจัดระเบียบแหลงทองเที่ยว สถานบันเทิงบางแหงสงเสียงดังรบกวนการพักผอนของ

นักทองเที่ยวที่รักความสงบ การจอดเรือโดยสารบริเวณชายหาดอยางหนาแนนกีดขวางการพักผอนของ
นักทองเที่ยว 

 คลองมวง-ทับแขก เปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่ตั้งอยูในตําบลหนองทะเล ตอเนื่องจาก 

อาวนาง เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวผูรักความสงบและรักธรรมชาติ ปจจุบันเริ่มมีนักลงทุนในกลุมอาชีพตางๆ  
ทั้งโรงแรมที่พัก สถานบันเทิง รานคา เขามาลงทุน สงผลใหเริ่มมีปญหาการจัดระเบียบและสิ่งแวดลอมกอตัว
ขึ้น แมจะยังมีระดับที่ไมรุนแรง แตอาจสงผลกระทบในอนาคตมากขึ้น หากไมมีการวางแผนหรือแนวทาง

ปองกันไวแตตน 

 นอกจากนี้ บริเวณหมูเกาะที่มีชื่อเสียงที่เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับหาดอาวนาง ทั้งเกาะทับ 
(ทะเลแหวก) และเกาะหอง ยังมีปญหาความปลอดภัยของนักทองเที่ยวในการพักผอนบริเวณชายหาดที่มีเรือ

โดยสารจอดหนาแนน ซึ่งจะเปนอันตรายตอนักทองเที่ยวที่ลงเลนน้ํา รวมทั้งเรือโดยสารยังมีการทิ้งสมอเรือ
ทําลายปะการัง 

 (๒) หมูเกาะพีพี 

 เกาะพีพีตั้งอยูในตําบลอาวนาง เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีนักทองเที่ยว 
เดินทางเขามาเยือนมากที่สุดของจังหวัดกระบี่ มีโรงแรมที่พัก รานคาที่บริการแกนักทองเที่ยวอยางหนาแนน 
ทําใหการทองเที่ยวและธุรกิจบริการบนเกาะพีพีเติบโตและขยายตัวมากที่สุดในบรรดาแหลงทองเที่ยว

ทั้งหมด ในขณะเดียวกันก็ไดรับผลกระทบหลากหลายมิติ ทั้งดานสิ่งแวดลอม การจัดระเบียบ โครงสราง
พื้นฐาน  ความปลอดภัยและการบริหารจัดการ และมีแนวโนมที่จะละเมิดและฝาฝนกฎหมาย โดยเฉพาะ 
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การนํากิจกรรมกีฬาทางน้ําและการปกรมชายหาดและเตียงผาใบบนชายหาด ในสวนของโครงสรางพื้นฐาน
ของเกาะพีพีที่มีอยูเริ่มมีขีดความสามารถไมเพียงพอในการรองรับปริมาณนักทองเที่ยวและผูอยูอาศัยที่เพิ่ม

สูงขึ้นทุกป เชน ทาเทียบเรือที่ตองรองรับผูใชบริการประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ คนตอป ซึ่งนับวามีความแออัด
และหนาแนน ซึ่งสงผลใหเกิดความไมสะดวกสบายและเกิดภาพลักษณที่ไมดีตอเกาะพีพี นอกจากนี้  
บอบําบัดน้ําเสียของเกาะพีพียังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอในการใชงาน ในขณะที่ปริมาณน้ําเสียที่ถูกปลอย

จากการอุปโภคบริโภคของสถานประกอบการและผูอยูอาศัยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุกป 

 สําหรับปญหาขยะยังคงเปนปญหาสําคัญของเกาะพีพี  เนื่องจากมีปริมาณขยะสูงขึ้น 
อยางตอเนื่อง โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ตองรับผิดชอบในการจัดการขนถายขยะขึ้นมากําจัดบนฝง 

ไมเพียงแตเปนขยะที่เกิดจากผูประกอบการบนเกาะพีพีเทานั้น แตยังมีขยะที่เกิดจากนักทองเที่ยวที่มากับ
บริษัทนําเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ตที่แวะเยี่ยมเยือนเกาะพีพี นับวาเปนการเพิ่มปริมาณขยะใหกับเกาะพีพี 
และเพิ่มภาระในการกําจัดขยะใหกับจังหวัดกระบี่ขึ้นอีกดวย 

 (๓) เกาะลันตา 

 เกาะลันตาเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่ยังคงมีความบริสุทธิ์ สงบ เนื่องจากตั้งอยูหางไกล 
จากชุมชนเมืองเปนแหลงทองเที่ยวที่ผสมผสานระหวางธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม มีนักทองเที่ยวเดินทาง 

เขามาประมาณ ๓๐,๐๐๐ คนตอป สวนใหญเปนชาวยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชาวสแกนดิเนเวีย มีมากถึง
รอยละ ๗๐ ซึ่งเปนกลุมที่ตองการพักผอนอยางสงบและรักธรรมชาติ อยางไรก็ตาม ปจจุบันเกาะลันตายังมี
ความพรอมไมพียงพอในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานในการรองรับนักทองเที่ยว เชน

ทาเรือ ถนน โรงพยาบาล รวมถึงปญหาการจัดระเบียบของผูประกอบการ และปญหาสิ่งแวดลอม เชน ขยะ 
ที่สงผลใหกลุมนักทองเที่ยวบางสวนที่รักธรรมชาติและความสงบ เริ่มเคลื่อนยายจุดหมายปลายทางจาก 
เกาะลันตาไปยังแหลงทองเที่ยวอื่น  

 (๔) อาวลึก  

อาวลึก เปนพื้นที่ ที่มีภูมิประเทศส วนใหญ เปน ปา  เขา และทะเล รวมถึงเรื่องราว 
ทางประวัติศาสตรและอารยธรรมเกาแก มีความหลากหลายของระบบนิเวศน จึงมีแหลงทองเที่ยวที่มีความ

หลากหลาย เชน ถ้ําคลัง ถ้ําผีหัวโต เขากาโรส ธารโบกธรณี ปาพรุคีรีวงศ หาดทรายรอน เปนตน โดย 
แหลงทองเที่ยวหลายแหงเปนแหลงวิถีชุมชนที่ชุมชนในพื้นที่ชวยกันรักษาสภาพแวดลอมและจัดระบบ 
การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวดวยชุมชนเอง เชน บานถ้ําเสือ อาวลึกจึงเปนพื้นที่สีเขียวที่ยังคงมีปญหา 

ในแหลงทองเที่ยวไมรุนแรงมากนัก เนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวไมตองคางคืน จึงไมเกิด 
ยานการคาชุมชนเมือง แตอยางไรก็ตาม ยังมีปญหาที่เกิดขึ้นที่อาจสงผลกระทบตอแหลงทองเที่ยวในอนาคต 
เชนการตัดไมทําลายปา ตนน้ํา การทิ้งขยะในแหลงทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ไมสอดคลอง  

หรือทําลายคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติโดยรูเทาไมถึงการณ เปนตน 
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 (๕) คลองทอม  

คลองทอม เปนพื้นที่ที่มีปาที่อุดมสมบูรณ และมีความมหัศจรรยของปรากฏการณธรรมชาติ 

ของแรธาตุใตพื้นดิน ทําใหเกิดเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงามและเปนเอกลักษณ ไมปรากฏในพื้นที่ใด
ของเมืองไทย เชน สระมรกต น้ําตกรอน น้ําพุรอนเค็ม เปนตน ซึ่งสภาพปญหาที่พบและการพัฒนาที่ควร
สงเสริมของพื้นที่นี้ คือ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงสุขภาพ ที่มีความจําเปนตองพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก

และปรับภูมิทัศนเพื่อยกระดับแหลงทองเที่ยว และการปองกันปราบปรามการตัดไมทําลายปาซึ่งเปนปาตนน้ํา
ของแหลงทองเที่ยว นอกจากนี้ คลองทอมยังเปนแหลงประวัติศาสตร เนื่องจากในอดีตเคยเปนเมืองทา 
และเมืองการคาที่สําคัญ ของคาบสมุทรมลายู มีพอคาตางชาติเดินเรือและเขามาคาขายติดตอกับชุมชนคลองทอม

โบราณมากมาย จึงมีการขุดพบลูกปดโบราณในพื้นที่ ปจจุบัน จังหวัดกระบี่อยูระหวางกอสรางพิพิธภัณฑ
ลูกปดโบราณ เพื่อเปนแหลงรวบรวมลูกปดโบราณและเรียนรูประวัติศาสตรของพื้นที่ จึงมีความเหมาะสม 
ในการพัฒนาและยกระดับพื้นที่นี้ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรที่สําคัญของภาคใตอีกแหงหนึ่ง 

(๖) เหนือคลอง  

เหนือคลอง เปนยานการคาวิถีชุมชนมาตั้งแตในอดีต เปนพื้นที่ที่อยูรวมกันของชาวไทยพุทธ  
มุสลิม และเชื้อสายจีน ที่มีการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม มีอาชีพคาขายเปนสวนใหญ เปนแหลงรวม

รานคาอาหารที่มีรสชาติดี แตปจจุบันยังไมไดรับการดึงเอาศักยภาพที่โดดเดนมาพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว
ของจังหวัด การพัฒนาการทองเที่ยวของพื้นที่นี้จึงควรพัฒนาใหสอดคลองกับบริบท คือ พัฒนาใหเปน 
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และเปนแหลงจับจายใชสอยของนักทองเที่ยว จุดแข็งของพื้นที่

คือ นักทองเที่ยวสามารถเดินทางมาเยี่ยมเยียนไดสะดวก เนื่องจากเปนอําเภอที่มีระยะทางใกลกับอําเภอเมือง
มากที่สุด และอยูหางจากสนามบินนานาชาติกระบี่เพียง ๓ กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีแหลงทองเที่ยวที่เปน
เกาะแกงที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม เชน เกาะจํา เกาะศรีบอยา เปนตน 

(๗) เขตเมืองกระบ่ี 

 เขตเมืองกระบี่ (Downtown) เปนพื้นที่ที่เปรียบเสมือนหองรับแขกของเมือง นักทองเที่ยว 
ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่สวนใหญมักเขามาในเขตเมืองกอน เพื่อกระจายไปยังแหลง

ทองเที่ยวอื่น ดังนั้น  พื้นที่ในเขตเมืองจึงเปนพื้นที่แรกที่จะสรางความประทับใจแกผูมาเยือน โดยการ
พัฒนาการทองเที่ยวในเขตเมืองเนนการปรับภูมิทัศน โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก  
การบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง เชน การปรับภูมิทัศนถนนอุตรกิจและริมแมน้ํากระบี่  

การทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร เชน กําแพงประวัติศาสตรเมืองกระบี่ ประติมากรรม
ในเขตเมือง ศูนยเรียนรูวัฒนธรรมอันดามันลูกปดโบราณ เปนตน อยางไรก็ตาม ในหลายพื้นที่ของเขตเมือง 
ยังมีภูมิทัศน สิ่งอํานวยความสะดวก ที่ไมสวยงาม ไมไดคุณภาพมาตรฐาน ไมสอดคลองกับการเปนเมือง

ทองเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ และทําใหเกิดความไมประทับใจแกผูมาเยือน 

 



 8

นอกจากแหลงทองเที่ยวในเขตเมืองแลว เกาะกลาง ตําบลคลองประสงค ยังเปนแหลงทองเที่ยวที่มี
พื้นที่ตอเนื่องและเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวในเขตเมือง โดยตั้งอยูบนแมน้ํากระบี่ตรงขามกับตัวเมืองกระบี่ 

ใชระยะเวลาการเดินทางเพียง ๕ นาที จากตัวเมือง ชุมชนเกาะกลางเปนแหลงทองเที่ยวที่มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว โดยเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวิถีชุมชน เนื่องจากมีวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมที่มีความเรียบงาย 
อยูรวมกันดวยความสงบและสันติ มีความอุดมสมบูรณของธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งปาชายเลน  

มีการทําประมงพื้นบานและผลิตภัณฑชุมชนที่มีชื่อเสียง  

(๘) เขาพนม ปลายพระยา ลําทับ 

 เปนพื้นที่ที่มีการทําเกษตรและอุตสาหกรรมเปนหลักของจังหวัด ทั้งปาลมน้ํามัน และยางพารา 

โดยมีโรงงานสกัดปาลมน้ํามันทีเ่ปนมิตรกับสิง่แวดลอมและสามารถผลิตกระแสไฟฟาชีวมวลที่เกิดจากการนํา
ของเสียจากกระบวนการผลิตมาใชประโยชนทั้งหมด หรือ Zero Waste จึงเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอุตสาหกรรม พรอมชื่นชมธรรมชาติจากปาเขาที่มีอยูตามลักษณะภูมิ

ประเทศ 

๓.  ปฏิญญา การพัฒนาการทองเท่ียวจังหวัดกระบ่ี สูความยั่งยืน 

 ๓.๑ วิสัยทัศน 

ประชาคมจังหวัดกระบี่เห็นพองตองกันในการรวมกันกําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาการทองเที่ยว
จังหวัดกระบี่สูความยั่งยืน คือ “เมืองทองเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เชิงอนุรักษ ที่มีความยั่งยืนภายใต
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการมีสวนรวมของชาวกระบ่ีทุกภาคสวน” 

๓.๒ ยุทธศาสตร 

 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณดานการทองเที่ยวของจังหวัดกระบี่ 
ประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จําเปนตองมี 

การพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดกระบี่สูความยั่งยืน ดังนี้ 

 (๑) สรางความตระหนักในความเปนเจาของบานที่ดี มีจิตใจบริการ ในทุกภาคสวน 

 (๒) ทําการตลาดและสรางมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยว โดยการรักษาจุดยืนของการเปนเมือง

ทองเที่ยวคุณภาพ 

 (๓) มุงเนนการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกนักทองเท ี่ยว 

 (๔) สรางระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว 

 (๕) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดําเนินกิจกรรมทองเที่ยวที่เอื้อตอ 
การเปนเมืองทองเที่ยวเชิงคุณภาพระดับนานาชาติ 
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 (๖) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อสรางความสะดวกสบายและยกระดับ
มาตรฐานความเปนเมืองทองเที่ยวระดับนานาชาติ 

 (๗) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของทุกฝายในพื้นที่ เพื่อเปนกติกาในการจัดระเบียบ 
พัฒนา และแกไขปญหา 

๓.๓ ปฏิญญา 

  ชื่อปฏิญญา การพัฒนาการทองเท่ียวจังหวัดกระบ่ี สูความยั่งยืน 

ปฏิญญาขอท่ี ๑ ทุกภาคสวนตระหนักในความเปนเจาของบานที่ดี มีจิตใจบริการ ทุกภาคสวน
สรางคานิยมรวมใหมีความตระหนักและจิตสํานึกในการเปนเจาของบานที่ดี  ตอนรับผูมาเยือน 

อยางอาคันตุกะ รวมทั้งใหความสําคัญกับการผลิตและยกระดับคุณภาพของบุคลากรดานการทองเที่ยว 

ปฏิญญาขอที่ ๒ เปาหมายการจัดการทองเที่ยวจะเนนทําการตลาดและสรางมูลคาเพิ่มทาง 
การทองเที่ยว โดยการรักษาจุดยืนของการเปนเมืองทองเท่ียวคุณภาพ  

 (๒.๑) กําหนดเปาหมายและกลุมเปาหมายทางการทองเที่ยว โดยเนนคุณภาพของ 
การทองเที่ยวมากกวาปริมาณของนักทองเที่ยว 

 (๒.๒) สงเสริม ยกระดับ สรางมูลคาเพิ่ม และประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัด  

ใหสอดคลองกับสถานการณ 

 (๒.๓) กําหนดจุดยืน (Position) ของพื้นที่ทองเที่ยวแตละพื้นที่ ตามศักยภาพและความโดดเดน 
เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวของพื้นที่อยางถูกทิศทางตามจุดยืนที่กําหนดไว ดังนี้ 

     - อาวนาง “ศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเล ที่มีระบบบริหารจัดการและมีความ 
เปนระเบียบเรียบรอย” 

  - หมูเกาะพีพี – ไรเล “สุดยอดแหลงทองเที่ยวทางทะเล สวรรคแหงการพักผอน 
อยางสงบ” 

  - เกาะลันตา “แหลงทองเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม” 

  - คลองมวง – ทับแขก “แหลงทองเที่ยวทางทะเล ที่พักและบริการคุณภาพชั้นเลิศ” 

  - อาวลึก “แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ และพื้นที่สีเขียว ” 

  - คลองทอม “แหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และแหลงอารยธรรมโบราณ” 

  - เหนือคลอง “ชุมชนตลาดเมืองเกา ภูมิปญญาวัฒนธรรมล้ําคา ตระการตาบารมี
เจดียสูงเดน” 

  - เขตเมืองกระบี่ “แหลงทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน” 

  - เขาพนม ปลายพระยา ลําทับ “แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ เชิงเกษตรอุตสาหกรรม” 
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ปฏิญญาขอท่ี ๓ มุงเนนการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกนักทองเท ี่ยว  

 (๓.๑) จัดใหมีศูนยบริการและประสานงาน ใหขอมูล ใหความชวยเหลือ นักทองเที่ยว 

 (๓.๒) ผูประกอบการดานการทองเที่ยวทุกประเภทใหบริการนักทองเที่ยวดวยแนวคิด 
ที่นักทองเที่ยวเปนแขกที่จะใหการรับรองพิเศษดวยคุณภาพ มีมาตรฐาน และเปนธรรม 

 ปฏิญญาขอที่ ๔ สรางระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสิน 

ของนักทองเที่ยว  

  (๔.๑) จัดระบบและมาตรการที่สามารถใหความชวยเหลือนักทองเที่ยวไดอยางปลอดภัย 
และทันเหตุการณในขณะเผชิญเหตุ  

  (๔.๒) ภาคประชาชน ผูประกอบการ ทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว จะผนึกกําลัง
เปนเครือขายรวมกับภาครัฐในการรักษาความปลอดภัยและชวยเหลือนักทองเที่ยว 

  (๔.๓) มีระบบเตือนภัยที่สามารถแจงขอมูลแกนักทองเที่ยวและผูประกอบการไดอยาง

ครอบคลุม รวดเร็วกอนเกิดเหตุ เพื่อสามารถรักษาชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยวไดอยางปลอดภัย  
และไมกอใหเกิดขาวสารที่สงผลกระทบทางลบตอการทองเที่ยวของจังหวัดกระบี่ 

ปฏิญญาขอที่ ๕ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดําเนินกิจกรรม

ทองเท่ียวท่ีเอื้อตอการเปนเมืองทองเท่ียวเชิงคุณภาพระดับนานาชาติ  

 (๕.๑) การพัฒนาการทองเที่ยวสูการปฏิบัติ จะตองเปนไปตามจุดยืน “เมืองทองเที่ยวคุณภาพ
ที่ยั่งยืน” 

 (๕.๒) ทุกภาคสวนตองไมกระทําการใดที่กอใหเกิดมลภาวะ และทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งรวมกันตรวจตราเฝาระวังการกระทําดังกลาวและแจงใหเจาหนาที่ทราบ  
โดยเจาหนาที่จะตองดําเนินการปองกันปราบปรามตามกฎหมายอยางเครงครัดและจริงจัง 

 (๕.๓) การพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว ตามโครงการและกิจกรรมในทุกระดับ 
และการประกอบธุรกิจทองเที่ยว จะตองคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเปน
ตนทุนของการทองเที่ยว และผลกระทบตอชุมชน โดยคํานึงถึงความรูสึกและรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนมิใหเกิดขอขัดแยง 

 ปฏิญญาขอท่ี ๖ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือสรางความสะดวกสบาย
และยกระดับมาตรฐานความเปนเมืองทองเท่ียวระดับนานาชาติ ภาครัฐพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและ

โครงสรางพื้นฐานรองรับการทองเที่ยวใหเพียงพอและไดมาตรฐาน และไมกอใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอม
และขัดแยงกับความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญ  
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  ปฏิญญาขอท่ี ๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของทุกฝายในพื้นที่ เพื่อเปนกติกา
ในการจัดระเบียบ พัฒนา และแกไขปญหา (Management) 

 (๗.๑) แตละภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุมอาชีพ มีสวนรวมในการวางระบบ 
การบริหารจัดการหรือจัดทําแผนงานเพื่อสรางความเปนระเบียบเรียบรอยในแหลงทองเที่ยวในสวน 
ที่เกี่ยวของกับภารกิจ ซึ่งจะเปนระบบการบริหารจัดการและกติกาที่ยอมรับรวมกัน และตองนําแนวทาง

ดังกลาวไปปฏิบัติเพื่อสรางความเปนระเบียบเรียบรอยอยางจริงจัง 

 (๗.๒) เจาหนาที่ภาครัฐจะตองดําเนินการ ปองกัน ปราบปราม และดําเนินการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจังตอผูที่กระทําการขัดตอกฎหมาย ระเบียบ และกติกา ที่จะสงผลกระทบทางลบตอการ

ทองเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการใชมาตรการทางสังคมตอผูละเมิดกติกา 
ที่ประชาคมรวมกันกําหนด 

 (๗.๓) ผูประกอบการในแตละภาคสวนของการทองเที่ยว สรางกลไก องคกร ในภาคสวนของ

ตนเอง และสรางความรวมมือใหมีความเข็มแข็งมากขึ้น เพื่อมุงพัฒนา ยกระดับการดําเนินงาน และรวมกัน
แกไขปญหาอยางบูรณาการ 

 (๗.๔) การดําเนินการตามปฏิญญาเพื่อใหบรรลุผลเปนรูปธรรม จะตองมีระบบการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและครบวงจร โดยมีการมอบหมายการดําเนินการตามแนวทางของปฏิญญาแกหนวยงาน
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน มีการจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับ การกําหนดลําดับความสําคัญของการดําเนินการ 
มีการระดมความคิดและประสานการดําเนินการของทุกฝาย เพื่อประโยชนในการแปลงปฏิญญาไปสูการปฏิบัติ 

และติดตามผลการดําเนินงานตามปฏิญญา 

 ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ของจังหวัดกระบี่ จึงเห็นพองตองกัน โดยยืนยัน
ในจุดยืนและแสดงเจตนารมณอยางแจงชัดในการดําเนินการตามปฏิญญาฉบับนี้ เพื่อเปนทิศทาง กติกา  

และแนวปฏิบัติที่จะนําไปใชในการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ใหจังหวัดกระบี่เปนพื้นที่ที่เปน  
“เมืองทองเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เชิงอนุรักษ ที่มีความยั่งยืนภายใตการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและการมีสวนรวมของชาวกระบี่ทุกภาคสวน” ตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดรวมกันไว 

 ปฏิญญาฉบับนี้ จะบรรลุผลสําเร็จและยั่งยืนได อยูที่ความรวมมือของภาคเอกชน ภาคประชาชนที่มี
ตอองคกรภาครัฐ โดยภาครัฐจะตองเปนกลไกหลักนําปฏิญญาไปสูการปฏิบัติ และทําใหภาคเอกชนและภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาการทองเที่ยวอยางผูเปนเจาของและรักษาหวงแหน

ในความเปนเมืองนาอยู ผูคนนารัก และหากภาคเอกชนและภาคประชาชนเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของ
ปฏิญญา ก็จะใหความรวมมืออยางจริงจัง ตอเนื่อง ปญหาตางๆ ก็จะไดรับการแกไข และพัฒนาใหมี
ความกาวหนา สงผลใหเกิดความมั่งคั่งและความเจริญรุงเรืองตอจังหวัดกระบี่สืบไป 

 

 


