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บทที่ ๑ สภาพทั่วไป 

          ๑.๑ สภาพภูมิศาสตร ์
   จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดขนาดเล็กท่ีมากด้วยทรัพยากรท่องท่ียวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะชายฝั่งทะเล

ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ การผสมผสานการดํารงชีวิตของผู้คนท่ีต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา และ
ความเชื่อท่ีแตกต่างอย่างกลมกลืน ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ติดกับทะเลอันดามัน   อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงแผ่นดินประมาณ  ๘๑๔ กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ี ท้ังหมด ๔,๗๐๘.๕๑๒ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๒,๙๔๒,๘๒๐ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี ้
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ทิศเหนือ จดจงัหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ทิศใต ้  จดจังหวัดตรัง และทะเลอันดามัน 
ทิศตะวันออก จดจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง 
ทิศตะวันตก จดจังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน 
 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัดกระบี่ทางตอนเหนือประกอบด้วย เทือกเขายาวทอดตัวไปในแนว

เหนือใต้สลับกับสภาพพ้ืนท่ีแบบลูกคลื่นลอนลาด และลอนชัน มีท่ีราบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตก บริเวณทาง
ตอนใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขากระจัดกระจายสลับกับพ้ืนท่ีแบบลูกคลื่น ส่วนบริเวณทางตอนใต้สุด และ
ตะวันตกเฉียงใต้ มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้างราบเรียบ และมีภูเขาสูง ๆ ต่ํา ๆ สลับกัน
ไป บริเวณด้านตะวันตกมีลักษณะเป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามัน ยาวประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร ประกอบด้วย
หมู่เกาะน้อยใหญ่ จํานวน ๑๕๔ เกาะ แต่เป็นเกาะท่ีมีประชากรอาศัยอยู่เพียง ๑๓ เกาะ เกาะท่ีสําคัญ ได้แก่ 
เกาะลันตา เป็นท่ีตั้งของอําเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอเมือง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม
ติดอันดับของโลก 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดกระบี่ มีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้มีฝนตกชุกตลอดปีและมีเพียง ๒ ฤด ู
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน 
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม 
  

จากการท่ีมีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาล จึงไม่แตกต่างกันมากนัก 
อุณหภูมิ อยู่ระหว่าง ๑9.5 – ๓7.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๗.๑๔ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 
เฉลี่ย 84.18  

๑.๔ ปริมาณน้ําฝน 

ข้อมูลน้ําฝน ป2ี550 ป2ี551 ป2ี552 ป2ี553 ป2ี554 
 

ป2ี555 
(ม.ค.-พ.ย.) 

 

ปริมาณ
น้ําฝน(มม.) 

2,016.4 1,808.3 1,690.8 2,078.2 2,473.8 2,634.5 

วนัฝนตก
(วัน) 

165 151 167 175 181 181 

จังหวัดกระบี่มีปริมาณน้ําฝนท้ังปเีฉลี่ย 5 ปยี้อนหลัง ๒๕50-๒๕๕4 จํานวน 2,013.5 มิลลิเมตรต่อปี 
และมีปริมาณวันฝนตกต่อปเีฉลี่ย 5 ป ีย้อนหลัง ๒๕50-๒๕๕4 จํานวน ๑๖8 วัน มีแนวโน้มท่ีปริมาณน้ําฝนจะ
เพ่ิมข้ึน 
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บทที่ ๒ เขตการปกครอง ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 

๒.๑ เขตการปกครอง 
จังหวัดกระบี่  มีเขตการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น  ๘  อําเภอ  ๕๓  ตําบล ๓๘๙ หมู่บ้าน  

ส่วนท้องถ่ินแบ่งเป็น ๑  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๑  เทศบาลเมือง  12  เทศบาลตําบล  และ  48  
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวนประชากร 444,490 คนแยกเป็น ชาย 221,753 คน หญิง 222,737 คน 
(ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2555) 
 
ตาราง : แสดงพื้นท่ี จําแนกตามเขตการปกครองรายอําเภอ 

 
เทศบาล 

อําเภอ พื้นท่ี (ตร.กม.) 
ห่างจากจังหวัด 

(กม.) 
ตําบล หมู่บ้าน 

เมือง ตําบล 
อบต 

เมืองกระบี ่ ๖๔๘.๕๕๒ - ๑๐ ๕๙ ๑ 1 7 
เขาพนม ๗๘๘.๕๒๒ ๓๙ ๖ ๕๔ - ๑ ๖ 

เกาะลันตา ๓๓๙.๘๔๓ ๑๐๙ ๕ ๓๖ - ๑ ๕ 

คลองท่อม ๑,๐๔๒.๕๓๑ ๔๒ ๗ ๖๘ - 4 5 

อ่าวลึก ๗๗๒.๙๘๙ ๔๗ ๙ ๕๒ - ๒ ๙ 

ปลายพระยา ๔๓๓.๓๖๗ ๗๕ ๔ ๓๕ - ๑ ๔ 

ลําทับ ๓๒๐.๗๐๘ ๖๗ ๔ ๒๘ - ๑ ๔ 

เหนือคลอง ๓๖๒.๐๐ ๑๗ ๘ ๕๗ - ๑ ๘ 

รวม ๔,๗๐๘.๕๑๒ - ๕๓ ๓๘๙ ๑ 12 48 

ตาราง : แสดงจํานวนประชากร และบ้าน จําแนกรายอําเภอ 
 

จํานวนประชากร 
อําเภอ 

ชาย หญิง 
รวม 

จํานวน 
บ้าน 

เมืองกระบี ่ 53,559 56,035 109,594 47,552 
เขาพนม 26,536 26,176 52,712 17,507 
เกาะลันตา 16,368 16,000 32,368 11,200 
คลองท่อม 37,420 36,681 74,101 23,694 
อ่าวลึก 27,317 27,393 54,710 17,762 
ปลายพระยา 19,074 18,661 37,735 11,689 
ลําทับ 11,646 11,569 23,215 8,135 
เหนือคลอง 29,833 30,222 60,055 19,503 

รวม 221,753 222,737 444,490 157,042 

         ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดกระบี่  
      ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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 กราฟแสดงจํานวนประชากรแยกเพศย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2549 – 2554) 
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ตาราง : แสดงจํานวนประชากรแยกเพศและจํานวนบ้าน (ปี 2549 – 2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตั้งแต่ปี 2551 จํานวนประชากรจังหวัดกระบ่ีเพิ่มข้ึนแต่ในอัตราการเพิ่มท่ีลดลง ประชากรหญงิมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนมากกว่าประชากรชาย 
 
 

ประชากร 
ปี พ.ศ. 

ชาย หญิง รวม 
จํานวนบ้าน 

 2549 202,503 202,503 403,363 122,219 
 2550 206,048 204,586 410,634 127,540 
 2551 209,827 208,878 418,705 134,107 
 2552 213,464 213,092 426,556 141,027 
 2553 216,393 216,311 432,704 146,597 
 2554 218,708 219,331 438,039 151,850 
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กราฟแสดงจํานวนประชากรแยกเพศรายอายุ  
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๒.๒. ศาสนา  
         ประชากรจังหวัดกระบี่ นับถือศาสนาพุทธ ๖๐.๖๓ % ศาสนาอิสลาม ๓๙.๑๑ % ศาสนาคริสต์ 
๐.๑๘ % ศาสนาซิกข์ ๐.๐๖  % ศาสนาอ่ืนๆ ๐.๐๒ % โดยมี วัดและท่ีพักสงฆ์ ๑๒๒ แห่ง มัสยิด ๑๘๙ แห่ง 
และโบสถ์ ๘ แห่ง 
 

๒.๓ ประเพณีและวัฒนธรรม 

 การละเล่นพื้นบ้าน 

 ลิเกป่า เป็นการแสดงพ้ืนบ้านท่ีดัดแปลงมาจากลิเกสิบสองภาษา เริ่มต้นจะเล่นเรื่องราวของแขกแดงว่า
มาจากเมืองลักกะตา (กัตกัลตา) มาค้าขายบนฝั่งทะเลตะวันตก แล้วมาได้ภรรยาเป็นคนพ้ืนเมืองชื่อ “ยายี” หรือ 
“ยาหยี” และพากลับบ้านเมือง จากนั้นจะแสดงเรื่องอ่ืนต่อไป ลิเกป่าเป็นการแสดงท่ีประสานวัฒนธรรม
หลากหลายเข้าด้วยกัน อาทิ ดนตรีจะใช้รํามะนา ทับ โหม่ง กลอง ฉิ่ง บทกลอนจะมีการประสมทํานองมโนราห์
กับเพลงบุรันยาวา ศิลปินลิเกป่าในกระบี่มีจํานวนมาก เพราะนิยมเล่นกันมาช้านาน และน่าจะเกิดข้ึนครั้งแรกใน
ดินแดนบริเวณนี้ปัจจุบันลิเกป่ายังมีคณะ เช่นนายตรึก ปลอดฤทธิ์ ซึ่งได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 
 หนังตะลุง แสดงให้เห็นการผสมผสานกับวัฒนธรรมอินเดีย ในจังหวัดกระบี่ มีศิลปินหนังตะลุงหลาย
คณะ 
 มโนราห์ การแสดงพ้ืนบ้านของจังหวัดทางภาคใต้ท่ีข้ึนชื่อท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวภาคใต้ได้เป็น
อย่างด ี
 รองเง็งและเพลงตันหยง ได้รับอิทธิพลจากมลายู ซึ่งดัดแปลงมาจากโปรตุเกสอีกทอดหนึ่งเดิมเพลง
รองเง็งนิยมแสดงในบ้านขุนนาง ภายหลังชาวบ้านนํามาเล่นและพัฒนาดัดแปลงมาเป็นเนื้อร้องภาษาไทย 
เรียกว่าเพลงตันหยง 

  

        ประเพณีลอยเรือชาวเล 
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 จัดตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ และวันเพ็ญเดือน ๑๑ ของทุกปีท่ีเกาะลันตานับเป็นงานประเพณีเก่าแก่ของ
ชาวเลท่ีหาดูได้ยาก งานนี้จัดตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ และวันเพ็ญเดือน ๑๑ ของทุกปี โดยกลุ่มชาวเลในบริเวณ
เกาะลันตาและเกาะใกล้เคียงจะมาชุมนุมกันทําพิธีลอยเรือเพ่ือสะเดาะเคราะห์ ณ ชายหาดใกล้ๆ กับบ้านศาลา
ด่าน ในพิธีจะมีการร้องรําทําเพลง มีการร่ายรํารอบลําเรือด้วยจังหวะและทํานองเพลงรองเง็ง 

 งานประเพณีสารทเดือนสิบ 
 เดือนสิบเป็นประเพณีสําคัญของชาวใต้เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ขนมท่ีขาดไม่ได้
คือ ขนมลา ขนมเจาะหู ขนมพอง ขนมบ้า และขนมกงหรือขนมไข่ปลา 

 
เทศกาลกระบ่ีเบิกฟ้าอันดามัน 

 จัดตรงกับเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นงานเปิด
ฤดูกาลท่องเท่ียวของจังหวัด เริ่มจัดครั้งแรกเม่ือปีพ.ศ. ๒๕๓๙ มีกิจกรรมรื่นเริงและการแสดงทางวัฒนธรรม
มากมาย 

  

          เทศกาลลานตาลันตา 
 จัดข้ึนเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเท่ียวเกาะลันตา อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน ท่ีมี
วัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย และมีความผสมผสานระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธ 
รวมท้ังชาวไทยใหม่ หรือท่ีเรียกกันว่าชาวเลอุรักลาโว้ย 

 เทศกาลถือศีลกินเจ 
 พิธีถือศีลกินเจจะเป็นพิธีท่ีมีความสําคัญ ดังนี้  

๑. เป็นการบําเพ็ญศีล สมาทานกินเจ บริโภคแต่อาหารผักและผลไม้ เป็นการละเว้นการทําบาป ไม่ฆ่า
สัตว์ตัดชีวิต รักษาศีลทําจิตใจให้บริสุทธิ์ งดการเท่ียวเตร่ ไม่ดื่มของมึนเมา ผู้ศรัทธาท่ีกินเจจะสวมเสื้อผ้าสีขาว
และสวดมนต์ทําสมาธิภาวนาแผ่เมตตาจิต ขอพรให้ตนเองและครอบครัว 

 ๒. เป็นการสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าความชั่วร้าย โรคภัยไข้เจ็บให้ออกไปจากตัวผู้ท่ีถือศีล 
 ๓. เกิดความสามัคคีในหมู่ผู้ท่ีศรัทธาท่ีเข้าร่วมพิธีถือศีลกินเจ ต่างก็ยิ้มแย้มเป็นมิตรมีไมตรีต่อกัน มีการ

บริจาคทรัพย์สําหรับเป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในโรงครัว เพ่ือให้มีอาหารเพียงพอ มีอาสาสมัครมาช่วยงาน
ทํางานครัวเป็นจํานวนมาก 

ระยะเวลาการจัดงาน การถือศีลกินเจตรงกับวันข้ึน ๑ คํ่า ถึง ๙ คํ่า เดอืน ๙ ของจีน (ตรงกับเดือน ๑๑ 
ของไทย ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมทุกป)ี โรงศาลเจ้าทุกโรงจะกําหนดการกินเจพร้อมกัน การประกอบพิธีกรรม
จะใช้สถานท่ีบริเวณโรงศาลเจ้าของแต่ละแห่ง 

งานเมาลิดกลางจังหวัดกระบ่ี 
งานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่ ถือเป็นงานสําคัญระดับชาติของพ่ีน้องชาวไทยมุสลิม การจัดงานเมาลิด

กลางจังหวัดกระบี่ จัดครั้งแรก เม่ือปี ๒๕๒๑ ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการจัดงาน   เมาลิดกลางจังหวัด
กระบี่ จนถึงปัจจุบัน ทางราชการกําหนดให้เป็นงานประจําปีของชาวมุสลิมของจังหวัดกระบี ่
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บทที่ ๓ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

๓.๑ ถนน/เส้นทาง 
 เส้นทางในความควบคุมของแขวงการทางกระบี่  แบ่งออกเป็น  6  หมวดการทาง   22  สาย
ทาง   24  ตอนควบคุม  มีระยะทางในความควบคุม  539.865  กิโลเมตร 
 
ตาราง : แสดงเส้นทางในความควบคุมของแขวงการทางกระบี ่

หมวดการทาง หมายเลข
ตอนควบคุม ตอน ระยะทาง 

กม. 

สายอ่าวลึก 
กม.๙๓๕-๒๖๘ 

๐๐๐๔๑๑๐๑ 
๔๐๓๓๐๑๐๐ 
๔๐๓๔๐๑๐๐ 
๔๒๐๑๐๑๐๐ 

เขาคราม-ตลาดเก่า 
ในช่อง - ในไร่ 
ปากน้ํากระบี ่- เขาทอง 
ช่องพล ี- อ่าวพระนาง 

๒๔.๖๐๐ 
๕.๓๑๐ 
๒๑.๘๑๕ 
๓.๔๖๕ 

สายกระบี ่
กม.๙๗๓+๒๐๗ 

๐๐๐๔๑๑๐๒ 
๔๐๔๑๐๑๐๐ 
๔๒๐๒๐๑๐๐ 
๔๒๐๓๐๑๐๐ 
๔๒๐๔๐๑๐๐ 

ตลาดเก่า-คลองท่อม 
บางผึ้ง - โคกยาง 
ช่องพล ี – หาดนพรัตน์ธารา 
อ่าวน้ําเมา - หาดนพรัตน์ธารา 
ไสไทย - สุสานหอย ๗๕ ล้านป ี

๓๖.๒๓๘ 
๔.๓๙๓ 
๕.๔๖๒ 
๔.๕๙๐ 
๘.๑๘๐ 

สายเขาพนม 
กม.๒๑+๓๒๐ 

๔๐๓๘๐๑๐๐ 
๔๑๕๑๔๐๐ 
 

คลองท่อม - ทุ่งใหญ ่
บางขัน - ลําทับ 

๕๓.๕๔๖ 
๒๘.๐๐๐ 
 

สายคลองท่อมท่ี๑ 
กม.๙๙๙+๒๒๗ 

๐๐๐๔๑๑๐๓ 
๔๒๐๖๐๑๐๐ 
๔๓๔๕๐๑๐๐ 
๔๒๗๘๐๑๐๐ 

คลองท่อม - นาวง 
ห้วยน้ําขาว - เกาะกลาง 
ควนกุน - หนองชุมแสง 
ทอนแจ้ - อ่าวตง 

๕๑.๓๘๐ 
๒๗.๐๙๔ 
๑๙.๒๐๔ 
๑๔.๐๘๖ 

สายปลายพระยา 
กม.๑๒+๕๒๒ 

๔๐๓๗๐๑๐๐ 
๔๑๕๖๐๑๐๐ 
๔๒๕๒๐๑๐๐ 

เหนือคลอง – สองแพรก 
เขาพนม - ทุ่งใหญ ่
ทุ่งใหญ ่- ควนปริง 

๓๓.๔๕๐ 
๔๐.๔๗๕ 
๘.๕๐๐ 

สายคลองท่อมท่ี๒ 
(ทรายขาว) 
กม.๑๐๒๗+๗๗๐ 

๔๐๔๖๐๒๐๐ 
๔๒๒๕๐๑๐๐ 
๔๒๓๖๐๑๐๐ 
๔๒๕๘๒๐๐ 
๔๒๗๖๐๑๐๐ 
๔๓๔๘๐๑๐๐ 

สิเกา - ควนกุน 
สวนปาล์ม - คลองช ี
ถนนแพรก – ลํานาว 
บ้านชา – เขาแก้ว 
ท่าประดู ่- สวนหมาก 
ห้วยเจ – ควนอารีย ์

๑๘.๔๙๕ 
๔๕.๖๘๖ 
๓๗.๗๒๘ 
๑๐.๕๐๐ 
๒๖.๙๘๙ 
๑๐.๕๐๐ 

ท่ีมา : แขวงการทางจังหวัดกระบี ่
ข้อมูล  ณ  ตุลาคม  2555 
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เส้นทางในการควบคุมของสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกระบ่ี มี 38 เส้นทาง รวมระยะทาง 
490.694 กิโลเมตรเกือบท้ังหมดเป็น ผิวจราจรลาดยาง (2 ช่อง) กว้าง 6 เมตร 
ตาราง : แสดงเส้นทางในความควบคุมของสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี ่
ลําดับท่ี รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ อําเภอ ระยะทาง 

(กม.) 
1 กบ 4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4038 (กม.ที่ 20+700) -บ้านมะมว่งเอน ลําทับ,เขาพนม 25.137 
2 กบ 1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 146+400) -บ้านบางทราย อ่าวลึก 17.867 
3 กบ 1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 126+800) -บ้านในสระ เมือง 9.800 
4 กบ 4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4156 (กม.ที่ 9+500)-บ้านเหนือคลอง เขาพนม,เหนือคลอง 27.489 
5 กบ 5005 แยกทางหลวงชนบท กบ.1007 (กม.ที1่0+500) -บ้านทุ่งปรือ เหนือคลอง,เขาพนม 15.700 
6 กบ 1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที1่35+200)-บ้านควนโอ อ่าวลึก 5.597 
7 กบ 1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 92+700)-บ้านเพหลา เหนือคลอง,คลองท่อม 30.187 
8 กบ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4037 (กม.ที7่+500)-บ้านห้วยมัด เหนือคลอง 7.075 
9 กบ 1009 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 78+200)-บ้านทับไทร คลองท่อม 14.469 
10 กบ 4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4197 (กม.ที่ 9+500) - บ้านควนเขยีว ปลายพระยา 18.000 
11 กบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 4037 (กม.ที2่4+100) -บ้านพรุเตียว เขาพนม 6.507 
12 กบ 4013 แยกทางหลวงหมายเลข 4156 (กม.ที่ 6+750)-บ้านบางใหญ ่ เขาพนม 23.000 
13 กบ 2014 แยกทางหลวงหมายเลข 44 (กม.ที่ 15+500)-บ้านเขาแกว้ ปลายพระยา,อ่าวลกึ 13.580 
14 กบ 1015 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที1่56+800)- บ้านตัวอย่าง อ่าวลึก,ปลายพระยา 13.819 
15 กบ 6017 บ้านกระบี่ใหญ ่-บ้านโพธิ์เรียง เมือง 10.536 
16 กบ 4018 แยกทางหลวงหมายเลข 4038 (กม.ที่ 23+700)-บ้านลําทับ ลําทับ,เขาพนม 10.300 
17 กบ 5019 แยกทางหลวงชนบท กบ.6022 (กม.ที่ 0+950) บ้านโล๊ะใหญ ่ เกาะลันตา 9.050 
18 กบ 1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 135+200) -บ้านกอตง อ่าวลึก,เขาพนม 36.301 
19 กบ 4021 แยกทางหลวงหมายเลข 4038 (กม.ที่ 0+300)-บ้านทับไทร คลองท่อม 19.000 
20 กบ 6022 บ้านคลองหมาก - บ้านหลังสอด เกาะลันตา 7.900 
21 กบ 4023 แยกทางหลวงหมายเลข 4206 (กม.ที1่4+500)-บ้านคลองย่าหนัด เกาะลันตา 9.031 
22 กบ 4024 แยกทางหลวงหมายเลข 4034 (กม.ที1่2+850)-บ้านทับแขก เมือง 15.000 
23 กบ 1025 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 103+000)-บ้านเขาพนม เมือง,เขาพนม 24.040 
24 กบ.2026 แยกทางหลวงหมายเลข 44 (กม.ที1่5+500) -บ้านบกเกา้ห้อง ปลายพระยา,อ่าวลกึ 5.100 
25 กบ 4027 แยกทางหลวงหมายเลข 4156 (กม.ที่ 29+600)-บ้านโคกคา เขาพนม 8.200 
26 กบ 4028 แยกทางหลวงหมายเลข 4038 (กม.ที่ 17+500)-บ้านพรุเตย คลองท่อม 13.600 
27 กบ 1031 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 133+250)-บ้านไหนหนัง อ่าวลึก,เมือง 7.785 
28 กบ.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 44 (กม.ที2่2+900) -บ้านปากหยา ปลายพระยา 6.200 
29 กบ 5035 แยกทางหลวงชนบท กบ.5019 (กม.ที่ 0+100) บ้านทุ่ง เกาะลันตา 12.600 
30 กบ 5036 แยกทางหลวงชนบท กบ.6022 (กม.ที4่+500) ท่าเทียบแพหลัง

สอด 
เกาะลันตา 2.925 

31 กบ 4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4151(กม.ที1่+000) -บ้านป่าใหม ่ กระบ่ี 10.147 
32 กบ 5039 แยกทางหลวงชนบท กบ 4010 (กม.ที9่+300) -บ้านถ้ําผึ้ง ปลายพระยา 7.500 
33 กบ 4040 แยกทางหลวงชนบท กบ. 4038 (กม.ที1่8+000)-บ้านหินลูกช้าง ลําทับ 14.452 
34 กบ 4041 แยกทางหลวงหมายเลข4156(กม.ที3่4+600)-วัดโพธิแ์กว้ประสทิธิ ์ เขาพนม 8.200 
35 กบ 1047 แยกทางหลวงหทมายเลข 4 (กม.ที9่2+000)-บ้านชลประทาน กระบ่ี 6.500 
36 กบ 1048 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที9่8+700) -บ้านบางใหญ ่ เหนือคลอง,คลองทอ่ม 8.500 
37 กบ 1050 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที9่2+000)-บ้านคลองขนาน กระบ่ี 6.000 
38 กบ 4051 แยกทางหลวงหมายเลข 4156 (กม.ที1่8+200)-บ้านบางกําปรัด กระบ่ี 3.600 

 

ท่ีมา : สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี ่
ข้อมูล  ณ  ตุลาคม  2555 
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เส้นทางถนนลาดยางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี ท่ีก่อสร้างเอง จํานวน 
65 สาย ระยะทาง 152.445 กิโลเมตร ถนนถ่ายโอน จํานวน 26 สาย ระยะทาง 206,359 
กิโลเมตร รวมเส้นทางในความรับผิดชอบ 91 สาย ระยะทาง 358,804 กิโลเมตร 
 

๓.๒ ท่าอากาศยาน 
 ท่าอากาศยานกระบี่ มีปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้า ในห้วงเวลาปัจจุบัน
โดยประมาณ เป็นอันดับ ๒ ของกลุ่มอันดามัน รองจากภูเก็ต และเป็นอันดับ ๔ ของภาคใต้  
ตาราง : แสดงปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้า ณ ท่าอากาศยานกระบ่ี 
 
การขนส่ง ปี ๒๕๕๐ ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 

(ม.ค.-ก.ค.) 
ผู้โดยสาร 
(คน) 

819,786  862,542  731,176  845,099  986,515  626,156  

การขนส่ง
สินค้า 

(เมตริกตัน) 
1,183.29  785.81  1,276.31  1,430.88  1,600.62  841.58 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

110.33  96.85  76.12  104.22 115.25  122.59  

ท่ีมา: ท่าอากาศยานกระบี ่ 
 
๓.๓ แหล่งน้ํา/ปริมาณน้ํา 

แหล่งน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่ส่วนใหญ่จะเป็น สระ/หนอง/บึง  รวมท้ังหมดเป็น ๑๔๗ แห่งโดยมี
ปริมาณน้ําท่ีเก็บได้ ๒๔.๕๗ ลูกบาศก์เมตร 
ตาราง : แสดงจํานวนแหล่งน้ํา จําแนกตามประเภทแหล่งน้ํา เป็นรายอําเภอ  
 

พ.ศ.๒๕๕๔ 
ประเภทแหล่งน้ํา 

อ่างเก็บน้ํา 
อําเภอ/ 
กิ่งอําเภอ รวม 

ใหญ ่ กลาง เล็ก 
ฝาย

คอนกรีต 
ทํานบ 

สระ,
หนอง,บึง 

คู
,คลอง 

บ่อ
บาดาล 

บ่อน้ํา
ตื้น 

รวมยอด ๑๔๗  ๔ ๓๗ ๔๐ ๔ ๖๐    
เมืองกระบี ่ ๑๙ - - ๖ ๙ - ๔ - - - 
เหนือคลอง ๑๓ - - ๒ ๒ - ๙ - - - 
คลองท่อม ๓๔ - ๑ ๑๑ ๑๑ ๒ ๑๑ - - - 
เกาะลันตา ๑๔ - - ๔ ๔ - ๗ - - - 
ลําทับ ๒๒ - - ๖ ๖ - ๑๑ - - - 
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๓.๔ ประปา 
 การประปาส่วนภูมิภาค 
  การประปาส่วนภูมิภาค มี 3 สาขา คือ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ มีเขตรับผิดชอบ 
อําเภอเมือง อ.เหนือคลอง อําเขาพนม  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก มีเขตรับผิดชอบ อําเภออ่าว
ลึก อําเภอปลายพระยา  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มีเขตรับผิดชอบ อําเภอคลองท่อม 
อําเภอลําทับ ส่วนการบริการน้ําประปาท่ีเข้าไปไม่ถึง จะรับบริการประปาชุมชน ซึ่งบริหารโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น ประปาหมู่บ้าน ฯลฯ ข้อมูลการใช้น้ําของผู้ใช้น้ําน้ําประปาในส่วนของการ
ประปาส่วนภูมิภาค มีผู้ใช้น้ําท้ังสิ้น  28,248  ราย มีกําลังผลิตรวม  34,800  ลบ.ม./วัน น้ําท่ีผลิตได้  
9,955,621  ลบ.ม. 
ตาราง : แสดงสถิติการประปาส่วนภูมิภาค จําแนกเป็นรายอําเภอ 

อําเภอ 
กําลังการ
ผลิต(ลบ.
ม./วัน) 

น้ําท่ีผลิตได้ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ําท่ี
จําหน่ายแก่ผู้ใช้
น้ํา(ลบ.ม.)/ป ี

ปริมาณน้ําท่ี
จ่ายเพ่ือ
สาธารณะ

ประโยชน์และ
รั่วไหล(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ําท่ี
ใช้ในระบบ
(ลบ.ม.) 

จํานวน
ผู้ใช้น้ํา
(ราย) 
 

เมืองกระบี่ 1,200 9,776,273 7,161,757 1,695,027 147,529 18,579 

เขาพนม 80 362,415 291,385 64,871 6,159 1,181 

เหนือคลอง 
รับน้ําจาก
อําเภอเมือง
กระบี่ 

รับน้ําจาก
อําเภอเมือง
กระบี่ 

626,379 142,881 - 1,987 

คลองท่อม 150 742,280 575,936 - 47,815 2,423 
ลําทับ 100 263,335 185,231 1,161 18,975 716 
อ่าวลึก 100 685,243 532,990 137,395 14,858 2,331 
ปลายพระยา 50 371,470 288,227 70,683 12,440 1,285 
เกาะลันตา - - - - - - 
รวม 1,680 12,201,016 9,661,905 2,112,018 247,776 28,502 
 
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2554 
ท่ีมา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ,การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม  
        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก 
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๓.๕ ไฟฟ้า 

การใช้ไฟฟ้าของภาคประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆ ในจังหวัดกระบี่เห็นได้ว่ามีจํานวนผู้ใช้งาน
ท้ังหมด ๙๕,๐๕๙ ราย ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นภาคสถานธุรกิจและอุตสาหกรรม รองลงมา คือท่ีอยู่
อาศัย สถานท่ีราชการและสาธารณะ และอ่ืนๆ ตามลําดับ ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีใช้ในจังหวัดรวม 
๓๙๕.๖๘๙ ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง สามารถให้บริการไฟฟ้าครอบคลุมท้ัง ๘ อําเภอ สําหรับหมู่บ้านท่ีไม่
สามารถขยายเขตระบบจําหน่ายได้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น เป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ และเขตป่าอนุรักษ์ เป็นต้น 
 
ตาราง : แสดงจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า และการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า จําแนกตามประเภทผู้ใช้ เป็นรายอําเภอ 

การจําหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) 

อําเภอ/กิ่ง
อําเภอ 

จํานวนผู้ใช้
ไฟฟ้า 
(ราย) รวม ท่ีอยู่อาศัย 

สถานธุรกจิและ 
อุตสาหกรรม 

สถานท่ีราชการ 
และสาธารณะ 

อื่น ๆ 

เมืองกระบี ่ 37,822 24,036,846.15 7,330,742.63 15,536,876.11 837,551.01 331,694๔.40 
เขาพนม 13,480 3,713,765.11 2,361,818.98 1,139,083.07 167,472.87 45,390.19 
เหนือคลอง 15,455 6,738,742.84 2,565,173.81 3,650,837.37 472,402.56 50,329.10 
อ่าวลึก ๑3,444 4,190,940.75 2,084,079.77 1,872,288.58 189,040.20 44,993.20 
ปลายพระยา 1๐,847 2,154,809.20 1,552,402.64 475,652.94 100,818.62 25,935.00 
คลองท่อม 1๘,211 5,733,874.27 2,513,092.34 2,837,982.70 337,999.43 44,799.80 
ลําทับ 9,372 2,263,579.08 1,459,188.40 639,037.40 101,988.88 63,364.40 
เกาะลันตา 5,516 4,209,101.58 982,288.47 2,980,678.73 85,073.98 161,060.40 
รวม 124,147 53,041.658.98 20,848,769.04 29,132,975.90 2,292,347.55 767,566.49 

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2554 
ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี ่
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๓.๖ โทรศัพท์ 
 สถิติการใช้โทรศัพท์ของประชาชนจังหวัดกระบี่ เพ่ิมข้ึน ท้ังเลขหมายโทรศัพท์ท่ีมี และเลขหมาย
โทรศัพท์ท่ีมีผู้เช่า ยกเว้นในส่วนของบริษัทสัมปทาน ในปี 2554 เลขหมายโทรศัพท์ท่ีมีจํานวน ๓2,๙9๓ 
เลขหมาย และ เลขหมายโทรศัพท์ท่ีมีผู้เช่า จํานวน 53,526 เลขหมาย 
 
ตาราง : แสดงสถิติการบริการโทรศัพท์ พ.ศ.  ๒๕๔9 - ๒๕๕4 

รายการ 
๒๕๔9 
(๒๐๐6) 

๒๕50 
(๒๐๐7) 

๒๕๕1 
(๒๐๐8) 

๒๕๕2 
(๒๐๐9) 

๒๕๕3 
(๒๐10) 

๒๕๕4 
(๒๐๑1) 

เลขหมายโทรศัพท์ท่ีม ี       

บ ริ ษั ท  ที โ อ ที  จํ า กั ด 
(มหาชน) 

๑๘,๐๐๙ ๒๑,๘๓๗ ๒๓,๕๔๕ ๒๕,๖๖๓ ๒6,400 27,273 

บริษัทสัมปทาน ๗,๗๑๑ ๘,๒๖๐ ๘,๒๖๐ ๘,๒๖๐ 5,876 5,876 

รวม ๒๕,๗๒๐ ๓๐,๐๙๗ ๓๑,๘๐๕ ๓๓,๙๒๓ ๓2,276 33,149 
เลขหมายโทรศัพท์ท่ีมี ผู้
เช่า 

      

บ ริ ษั ท  ที โ อ ที  จํ า กั ด 
(มหาชน) 

๑๔,๘๕๓ ๑๗,๓๙๔ ๑๘,๖๖๙ ๒๐,๖๘๕ ๒๐,146 27,273 

ธุรกิจ ๒,๒๓๕ ๒,๖๔๑ ๒,๖๐๐ ๒,๘๐๓ ๒,677 2,701 

บ้านพัก ๙,๘๕๐ ๑๑,๙๘๒ ๑๓,๐๑๖ ๑๔,๖๒๓ ๑๔,943 15,230 

ราชการ ๑,๓๐๓ ๑,๓๔๓ ๑,๔๖๑ ๑,๗๒๙ ๑,248 1,631 

ทีโอที ๒๓๐ ๒๓๐ ๒๓๖ ๒๘๔ 300 304 

โทรศัพท์สาธารณะ ๑,๒๓๕ ๑,๑๙๘ ๑,๓๕๖ ๑,๒๔๖ 978 977 

บริษัทสัมปทาน ๖,๒๘๐ ๖,๒๙๓ ๖,๓๑๗ ๕,๕๔๒ ๕,166 4,711 

รวม ๓๕,๙๘๖ ๔๑,๐๘๑ ๔๓,๖๕๕ ๔๖,๙๑๒ 45,458 48,116 

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2554 
ท่ีมา: บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 
๓.๗ การคมนาคมขนส่ง 

 จังหวัดกระบี่มีเส้นทางคมนาคม ๓ ทาง ได้แก่ ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ โดยมีเส้นทางดังนี ้
การคมนาคมทางบก 
          ทางรถยนต ์จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔ ผ่านจังหวัดเพชรบุรี – 
ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร – ระนอง – พังงา – กระบี่ รวมระยะทางประมาร ๙๔๖ กิโลเมตร หรือใช้
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เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ถึงจังหวัดชุมพรต่อด้วยทางหลวงหมายเลขแผ่นดินหมายเลข ๔๑ ผ่าน
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เข้าอําเภอ ไชยา อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นใช้เส้นทาง
หลวงหมายเลข ๔๐๓๕ ผ่านอําเภออ่าวลึก และใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ อีกครั้งเข้าสู่จังหวัดกระบี่ รวม
ระยะทาง ๘๑๔ กิโลเมตร ถ้าเดินทางจากภูเก็ต ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒ ต่อด้วยทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข ๔ ผ่านตําบล     โคกกลอย อําเภอตะก่ัวทุ่ง อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา เข้าอําเภออ่าว
ลึก จังหวัดกระบี่ รวมระยะทางประมาณ ๑๘๕ กิโลเมตร 

 

  

ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพ สามารถลงได้ท่ี  
 - สถานีรถไฟจังหวัดตรัง (เดินทางโดยรถยนต์ไปจังหวัดกระบี่ ระยะทางประมาณ ๑๔๐ 
กิโลเมตร) 
 - สถานีรถไฟพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เดินทางโดยรถยนต์ไปจังหวัดกระบี่ ระยะทางประมาณ 
๑๖๐ กิโลเมตร) 
 - สถานีรถไฟทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (เดินทางโดยรถยนต์ไปจังหวัดกระบี่ ระยะทาง ๑๕๐ 
กิโลเมตร) 

 การคมนาคมทางน้ํา จังหวัดกระบี่มี ท่าเรือขนส่งสินค้า/ท่าเทียบเรือการท่องเท่ียว รวมจํานวน 22 แห่ง 
ท่าเรือน้ําลึก 4 แห่ง แบ่งเป็น ท่าเทียบเรือเพ่ือการขนส่งสินค้า 3 แห่งได้แก่ 
         1. ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าน้ําลึกกระบี่   ปากคลองจิหลาด  ตําบลไสไทย อําเภอเมือง  
         2. ท่าเรือขนส่งสินค้าบริษัทเจียรวานิช ตําบลหนองทะเล อ.เมือง  
         3. ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าบริษัทเซาเทิร์นพอร์ท จํากัด  ตําบลหนองทะเล อ.เมือง  
และท่าเทียบเรือเพ่ือการท่องเท่ียว 1 แห่งได้แก่ ท่าเทียบเรือโดยสารท่องเท่ียวปากคลองจิหลาด ตําบลไสไทย 
อําเภอเมือง 

 การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดกระบี่มีสนามบินนานาชาติ ๑ แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัด
กระบี่ สังกัดกรมการขนส่งทางอากาศ ตั้งอยู่ในเขต อําเภอเหนือคลอง ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศ
ตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร ท่าอากาศยานกระบี่มีบทบาทสําคัญท่ีสามารถรองรับ
กิจการการขนส่งทางอากาศของจังหวัดกระบี่ เพ่ือให้เส้นทางสู่จังหวัดกระบี่ มีความสะดวกสบายและเป็น
การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดกระบี่อีกด้วย ซึ่งในขณะนี้ท่าอากาศยานกระบี่ มีสาย
การบินภายในประเทศ บินไป – กลับ กรุงเทพฯ – กระบี่, กระบี่ – สมุย และสายการบินระหว่างประเทศ 
กระบี่ – กัวลาลัมเปอร์ กระบี่ - สิงค์โปร์ และช่วงฤดูการท่องเท่ียว (High season) ยังมีเท่ียวบินบินตรง 
ท่ีมาจากแถบสแกนดิเนเวีย เช่น ประเทศสวีเดน, เดนมาร์ก, นอร์เวย์, ฟินแลนด์ด้วย เนื่องจากมีจํานวน
ผู้โดยสารมีจํานวนมากข้ึนท่าอากาศยานกระบี่จึงมีโครงการท่ีจะปรับปรุงท่าอากาศยานหลังเก่าเป็นอาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพ่ือรองรับปริมาณจราจรทางอากาศและผู้โดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
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บทที่ ๔ ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 ทรัพยากรธรรมชาติ มีจํานวน ๕  ประเภท  ประกอบด้วย 
 

๔.๑ ทรัพยากรดินและการใช้ดิน 

                   สภาพทรัพยากรดินของจังหวัดกระบี่ประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน ๒๑ กลุ่ม ลักษณะดิน
จะแตกต่างกันตามธรณีสัณฐานและวัตถุต้นกําเนิดดิน  ผืนดินท่ีใช้เพาะปลูกเป็นดินเหนียวและดินร่วน
ระบายน้ําได้ดี ใช้ในการเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญจากข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจของ
จังหวัดกระบี่ คือ ยางพารา เป็นพืชท่ีปลูกมากท่ีสุด ประมาณ ๙๒๕,๙๓๐  ไร่ ปาล์มน้ํามันเป็นพืช
เศรษฐกิจอันดับ ๒ จังหวัดกระบี่เป็นแหล่งปลูกปาล์มท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ประมาณ ๘๙๑,๒๔๓ ไร่ ปัญหาท่ีสําคัญคือ ความต้องการเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สามารถขยาย
ได้ เนื่องจากต้องรักษาพ้ืนท่ีป่าไม้ไว้ เพ่ือรักษาสมดุลทางธรรมชาติ การใช้พ้ืนท่ีมีอยู่เพ่ือการผลิตโดย
ขาดการบํารุงรักษาและการอนุรักษ์ จึงก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมโดยเฉพาะความเสื่อมโทรมจากการ
ชะล้างพังทลายของดิน 
 

๔.๒ ทรัพยากรป่าไม้ 

                      ป่าไม้   สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณ  พันธุ์ไม้ท่ีสําคัญของ
จังหวัดกระบี่ ได้แก่  ตะเคียนทอง  กันเกรา  หลุมพอ  ยางนา  เคียม  พะยอม  มีพ้ืนท่ีป่าประเภท
ต่างๆ รวม เนื้อท่ี 1,158,960 ไร่ ของพ้ืนท่ีจังหวัด ประกอบด้วย  
          1. ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 45 ป่า เนื้อท่ี 1,415952 ไร่ ส่วนหนึ่งมอบให้สํานักงาน
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร (สปก.) เนื้อท่ี 560,627 ไร่ คงเหลือพ้ืนท่ีป่า 855,325 ไร ่
          2. อุทยานแห่งชาติ มีจํานวน 4 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา และอุทยานแห่งชาติธารโบกธรณี 
รวมเนื้อ 422,512 – 0 – 68 ไร ่
           3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มี 2 แห่ง คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาประ – บางคราม รวมเนื้อท่ี 193,988 ไร่ อยู่ในเขตท้องท่ีจังหวัดกระบี่ 140,188 
ไร)่  
           4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลอยู่ในท้องท่ีตําบล
เกาะกลาง อําเภอเกาะลนัตา เนื้อท่ี 30,633 ไร ่
           5. พ้ืนท่ีป่าชายเลน บริเวณริมฝั่งทะเลในพ้ืนท่ี 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอ
อ่าวลึก อําเภอเหนือคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา เนื้อท่ีประมาณ 221,900 ไร่  
พ้ืนท่ีป่าไม้ของจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ.2552 มีเนื้อท่ีป่าคงเหลือประมาณ 609,700 ไร่ หรือร้อยละ 
20.32 ของเนื้อท่ีจังหวัด (ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Land sat – 5 TM มาตราส่วน 1:50,000 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สาเหตุท่ีทําให้พ้ืนท่ีป่าของจังหวัดลดลงเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้อย่าง
รุนแรง ปัจจัยด้านการเพ่ิมข้ึนของประชากร ทําให้มีความต้องการท่ีดินเพ่ือทํากินและอยู่อาศัยเพ่ิมข้ึน 
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ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน ทําให้มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพ่ิมข้ึนเพ่ือ
ต้องการท่ีดินทําให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
จังหวัดกระบี่มีภูเขาน้อยใหญ่จํานวนมาก  มีลักษณะสลับซับซ้อนจํานวนประมาณ  ๒๕๗  ภูเขา  
ส่วนมากจะเป็นเขาหินปูน  โพรงถํ้า  หินงอกหินย้อยสวยงาม ยอดเขาพนมเบญจาอยู่ในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเขาพนม  เป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ําลําธารของจังหวัดกระบี่  ได้แก่  คลองกระบี่ใหญ่  คลองกระบี่
น้อย คลองปกาสัย สัตว์ป่า  ในเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ–บางคราม ปัจจุบันมีการสํารวจพบ
ค่างแว่นดําถ่ินใต้  ค่างดํา ลิงกัง ลิงเสนชนิดธรรมดา พญากระรอกเหลือง กระรอกสามสี  หมาใน  หมี
หมา  อีเห็นหน้าขาว หมีขอ เสือไฟ เก้ง  กระจง เลียงผา  กระจงควาย  แมวลายหินอ่อน  และอีเห็น
น้ํา   นอกจากนั้นยังมีสัตว์จํานวนมาก  ประมาณ  ๓๐๘  ชนิด  มากกว่าบริเวณอ่ืนๆ  ของประเทศ
ไทย  นกท่ีสําคัญและค้นพบ  คือ นกแต้วแร้วท้องดํา  (Gurney’s Pitta , Pitta gurneyi)  มีเฉพาะใน
จังหวัดกระบี่เท่านั้น 
 

๔.๓ ทรัพยากรน้ํา 

                 แหล่งน้ําดิบ (Surface  Water)  แหล่งน้ําตามธรรมชาติในจังหวัดกระบี่  ประกอบด้วย  
แม่น้ํา      ลําคลองและธารน้ําเล็กๆ มากมาย  มีระบบระบายน้ําตามธรรมชาติเป็นแบบ  Dendritic 
Pattern  เป็นส่วนใหญ่  คือ ลักษณะของลําน้ําจะไหลลงสู่ลําน้ําใหญ่เป็นรูปแบบขนนก ลําน้ําส่วน
ใหญ่ในจังหวัดกระบี่ มีลักษณะ     คดเค้ียว ระยะทางยาว มีท้ังท่ีไหลจากเทือกเขาไปทางทิศเหนือสู่
อ่าวไทยท่ีจังหวัดสุราษฏร์ธานี และไหลลงสู่ทิศใต้ออกทะเลสู่มหาสมุทรอินเดีย ลําน้ําท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี
จังหวัดกระบี่ ได้แก่ ปากแม่น้ํากระบี่ คลองสินปนุ คลองกระบี่ใหญ่  คลองกระบี่น้อย  คลองท่อม  
คลองปกาสัย  ปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในภาพรวม  คือ  ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ํา
ปริมาณน้ําในฤดูแล้งมีปริมาณลดน้อยลงป่าไม้ ต้นน้ําถูกบุกรุกทําลาย  มีการ ชะล้างหน้าดิน 
แหล่งน้ําบาดาล (Aquifer)  แหล่งน้ําบาดาลในจังหวัดกระบี่ แบ่งเป็น ๓ ประเภทใหญ่ ตามลักษณะ
ของชั้นหินท่ีกักเก็บความลึกของชั้นน้ําบาดาลโดยเฉลี่ย ๑๐-๕๐ เมตร แหล่งน้ําบาดาลแบ่งเป็น
ประเภทดังนี้ 
            ๑.) แหล่งน้ําบาดาลชนิดตะกอนร่อน  (Uncemsolilate Aquifer) ได้แก่น้ําบาดาลท่ีพบใน
ชั้นตะกอนท่ียังไม่แข็งตัวเป็นหิน  โดยจะถูกเก็บอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอน  อาทิ  กรวด  ทราย  
ดินเหนียว  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตะกอนน้ํา  เช่น  บริเวณท่ีราบลุ่มน้ําหลาก  บริเวณสันทรายชายหาด  
แหล่งท่ีพบได้แก่  บริเวณตําบลคลองประสงค์  อําเภอเมือง  ตําบลตลิ่งชัน  อําเภอเหนือคลอง  ตําบล
เกาะกลาง  อําเภอเกาะลันตา  คุณภาพน้ําดีถึงปานกลาง  บริเวณใกล้ทะเลจะมีคุณภาพปานกลางถึง
รสกร่อยและเค็ม 
              ๒.) แหล่งน้ําบาดาลชนิดตะกอนร่วนก่ึงแข็ง (Semi-Emolliate Aquifer) ได้แก่ ชั้นน้ํา
บาดาลท่ีพบใน หินขุดกระบี ่ประกอบด้วยหินดินดาน หินทรายและหินทรายแป้ง น้ําบาดาลถูกเก็บอยู่
ในรอยแตก รอยแยกรอยเลื่อน แหล่งท่ีพบอยู่ในบริเวณอําเภอเมือง อําเภออ่าวลึก อําเภอเขาพนม 
คุณภาพน้ําดีถึงปานกลาง 
            ๓.) แหล่งน้ําบาดาลชนิดชั้นหินแข็ง (Consolidate Aquifers) ได้แก่น้ําบาดาลท่ีพบใน
แหล่งท่ีเป็นหินชั้น (Sedimentary Rocks) หินชั้นก่ึงหินแปร (Meto-Sedimentary Rocks) หินอัคนี 
(Igneous Rocks) แหล่งท่ีพบ ได้แก่ บริเวณทิศตะวันออกของอําเภอลําทับ อําเภอคลองท่อม อําเภอ



 

________________________________________________________ Chapter 4 - 3 

เขาพนม และบริเวณตอนกลางอําเภอ อ่าวลึก คุณภาพน้ําค่อนข้างดีถึงปานกลาง แต่มักจะมีความ
กระด้าง และปริมาณธาตุเหล็กสูง 
ปัญหาของการบริหารจัดการน้ําบาดาล  ได้แก่  การลักลอบขุดเจาะน้ําบาดาล  และนําน้ําใต้ดิน   มา
ใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องและสูบน้ํามาใช้เกินกว่าปริมาณทดแทน  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสมดุล 
ของการใช้น้ํา  ทําให้เกิดการทรดุตัวของแผ่นดินและการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในชั้นน้ําใต้ดิน 
 

๔.๔ ทรัพยากรแร่ 

                    เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและสัณฐานของธรณีวิทยา ซึ่งมีเทือกเขาหินปูนทอดตัว
เป็นแนวยาวไป     ในแนวเหนือใต้ตัดขวางพ้ืนท่ีตลอด  จนมีแนวสายแร่ต่อเนื่องจากจังหวัดพังงาและ
ภเูก็ต  จึงทําให้จังหวัดกระบี่   มีแร่ท่ีสําคัญหลายชนิด คือ ลิกไนต์  ดีบุก  วิลเฟรม  แบไรท์  แทน
ตาไลท์  ลัมไบท์  ฟอสเฟต  ตะก่ัว เหล็ก หินอ่อน ถ่านหิน เป็นต้น  จากการสํารวจของกรมทรพยากร
ธรณีพบว่า  ยังมีปริมาณมากสําหรับเหมืองลิกไนต์  ท่ีตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จากการ
สํารวจมีแหล่งลิกไนต์ประมาณ ๑๒ ล้านตัน สามารถทําเหมืองได้ ๘.๗ ล้านตัน และยังมีแหล่งอ่ืน
กระจัดกระจายในเขตอําเภอเมือง อําเภอคลองท่อม  อําเภออ่าวลึก  อําเภอเขาพนม  คาดว่ามี
ปริมาณลิกไนต์ จํานวน ๑๐๐ ล้านตัน  สําหรับการผลิตแร่ท่ีเป็นอุตสาหกรรมทํารายได้ให้แก่จังหวัด  
คือ  การทําเหมืองหินปูน  (หินอุตสาหกรรมชนิดก่อสร้าง) 
 

๔.๕ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

                      จังหวัดกระบี่มีทรัพยากรทางทะเลท่ีสวยงามมาก มีชายฝั่งติดกับทะเลอันดามันยาว
ประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร หมู่เกาะน้อยใหญ่ ประมาณ ๑๕๔ เกาะ เกาะท่ีมีความสวยงามเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติ ทางทะเลได้แก่  หมู่เกาะพีพี  เกาะห้อง  เกาะศรีบอยา  เกาะรอก  เป็นต้น 
             ๑) ป่ายชายเลน ปา่ยชายเลนของจังหวัดกระบี่  เกิดข้ึนตามแนวชายฝั่งทะเลบริเวณหาด
โคลนและท่ีราบใกล้ปากแม่น้ํา  บริเวณท่ีสําคัญ  ได้แก่  บริเวณปากแม่น้ํากระบี่  ถํ้าลอด  และเกาะ
ห้อง  พ้ืนท่ีป่าชายเลนในท้องท่ีจังหวัดกระบี่  สํารวจเม่ือปี  พ.ศ. ๒๕๔๕  มีเนื้อท่ีประมาณ  
๒๑๘,๒๕๐  ไร่  ปัญหาท่ีสําคัญ   คือ  พ้ืนท่ีป่าชายเลนของจังหวัดกระบี่  ได้ถูกบุกรุกทําลายเพ่ือปลูก
สิ่งก่อสร้าง  และมีบางส่วนถูกเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  
โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้ง 
            ๒) ปะการัง    จังหวัดกระบี่มีแนวปะการังส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามเกาะต่างๆ  มีแนว
ปะการังเพียงส่วนน้อยท่ีก่อตัวได้ตามชายฝั่งถึงแผ่นดินใหญ่รวมพ้ืนท่ีของปะการังจังหวัดประมาณ 
๑๓.๕๓ ตารางกิโลเมตร  แนวปะการังท่ีอยู่ตามเกาะต่างๆ ส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง  แนว
ปะการังของจังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี  และ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา บริเวณท่ีปะการังถูกทําลาย ได้แก่ บริเวณรอบเกาะพีพีดอน และ
บริเวณหมู่เกาะพีพีมายังชายฝั่งกระบี่  สาเหตุเนื่องจากการทําการประมงท่ีผิดวิธีโดยใช้เรืออวนรุน  
อวนลาก  การระเบิดปลา  การท้ิงสมอของเรือท่องเท่ียว  การท้ิงขยะและสิ่งปฏิกูลลงทะเล    การ
ลักลอบเก็บปะการังขาย 
            ๓) หญ้าทะเล  แหล่งหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่อยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกัน  
พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่บริเวณบ้านท่าเลน  บ้านเตาถ่าน  บ้านเขาท่องใต้  บ้านหลุมถ่าน  อ่าวนาง ของ
อําเภอเมือง  และบริเวณเกาะจํา เกาะศรีบอยา เกาะแล้ง เกาะต่อ ของอําเภอเหนือคลอง  พบได้ว่า
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จังหวัดกระบี่   มีสภาพพ้ืนท่ีในท้องทะเลท่ีเหมาะสมกับการเจรญิเติบโตของหญ้าทะเลท่ีสําคัญมาก 
สํารวจพบชนิดพันธุข์องหญ้าทะเลมากท่ีสุดในประเทศไทย  จํานวน  ๘  ชนิด  ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ  
Halophila ovalis ซึ่งเป็นแหล่งของหอย   ชักตีน  หอยแครงและอาหารของพะยูนอีกด้วย  สาเหตุ
ของความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลได้แก่  การทําประมงในแหลง่หญ้าทะเล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
เครื่องมือ อวนรุน อวนลาก การทํานากุ้ง  ส่งผลให้น้ําทะเลมีปริมาณตะกอนสูง  มีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของหญ้าทะเล 
                ๔) สัตว์ทะเลหายาก   มีรายงานการพบโลมาและวาฬในบริเวณทะเลฝั่งอันดามัน  ใกล้
หมู่เกาะพีพี  พะยูน (Dugong)  พบบริเวณหมู่เกาะศรีบอยา เกาะจํา 
                ๕) ชายฝั่งและชายหาด 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณชายฝั่งท่ีมีปัญหาการกัดเซาะรุนแรง มี  ๔ บริเวณ คือบ้านคลองทราย   
อยู่ตอนเหนือของจังหวัดกระบี่  บ้านคลองประสงค์  อยู่บริเวณทิศตะวันออกของปากคลองกระบี่ใหญ่  
หรือฝั่งตรงข้ามเมืองกระบี่  บ้านแหลมงามอยู่บริเวณตอนใต้ของเมืองกระบี่  และสุสานหอยแหลม
โพธิ์  ตําบลไสไทย  อําเภอเมือง   ซึ่งเป็นแหล่งธรณีวิทยาท่ีหายาก  ประกอบด้วยซากดึกดําบรรพ์ของ
หอยขมน้ําจืด อายุประมาณ  ๔๐ - ๕๐   ป ี
               ๖) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
จังหวัดกระบี่มีบริเวณพ้ืนท่ีชุ่มน้ําปากแม่น้ํากระบี่  เป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้ําท่ีสําคัญระหว่างประเทศ (Ramsar 
Site)  ของโลก  ลําดับท่ี ๑,๑๐๐ มีลําคลองหลายสายไหลลงสู่ทะเล  ปกคลุมไปด้วยป่าชายเลนเนื้อท่ี
ประมาณ  ๑๐๒.๑๒  ตารางกิโลเมตร  หาดเลนเนื้อท่ีประมาณ  ๑๒  กิโลเมตร  หาดเลนระหว่างปาก
แม่น้ํากระบี่กับคลองยวน  มีขนาดประมาณ  ๕,๘๑๒.๕  ไร ่ บริเวณป่าชายเลนในเขตพ้ืนท่ีปากแม่น้ํา
กระบี่มีไม้ป่าโกงกางข้ึนอยู่ค่อนข้างหนา  มีเนื้อท่ีเป็น  ๓๑%  ของพ้ืนท่ีป่าชายเลนท้ังหมดในจังหวัด
กระบี่  หรือ  ๕% ของประเทศไทย  บริเวณปากแม่น้ํากระบี่อุดมสมบรูณ์ไปด้วยสัตว์น้ํา  พันธุ์ปลาพบ
อย่างน้อย  ๕๐  ชนิด เป็นปลาเศรษฐกิจ  หาดเลนปากแม่น้ํากระบี่เป็นแหล่งนกอพยพท่ีสําคัญของ
ประเทศ  นกบางชนิดเป็นนกท่ีใกล้จะสูญพันธุ์   พบนกอพยพ ๑๐๗ ชนิด  นกชายเลน  ๑๓๙  ชนิด  
และนกประจําถ่ิน  ๑๓๗  ชนิด  บริเวณรอบเกาะศรีบอยา  เป็นแหล่งอาศัยของพะยูน  โลมา  เต่า
ทะเล  จํานวนชนิดพันธุ์หญ้าทะเล  มีจํานวน  ๙๐%  ของชนิดพันธุ์หญ้าทะเลท่ีพบในประเทศไทย 
 



 

 

บทท่ี ๕  การท่องเท่ียว 
 

แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดกระบ่ี 
 จังหวัดกระบี่ได้รับการประกาศให้เป็นจังหวดัท่องเท่ียวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528  มีแหล่งท่องเท่ียวถึง  
52  แห่ง  โดยแบ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  48  แห่ง  แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์/
โบราณสถาน  2  แห่ง  แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม/หัตถกรรม  2  แห่ง  แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ        
2  แห่ง  แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  1  แห่ง  และแหล่งท่องเท่ียวชุมวิถีชุมชน  3  แห่ง  ในแต่ละปีจึงมี
นักท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยือนเป็นจํานวนมาก  ส่งผลสําคัญทําให้ภาคาบริการของจังหวัดขยายตัวอย่างรวดเร็วนํา
รายได้มาสู่จังหวัด 
 
 
 
 แหล่งท่องเท่ียวท่ีจังหวัดกระบ่ีเชิญสัมผัสจํานวน  5  แห่งดังนี ้

1.  ทะเลแหวก  ลึกล้ําเข้าไปกลางทะเลลึกแห่ง
อันดามัน  ช่วงเวลาหนึ่งท่ีเรานั่งเรือชมเกาะ
รูปร่างสวยงามแปลกตาใครจะเชื่อว่า  อีกชั่วข้าม
เวลาหนึ่งทะเลท่ีเราผ่านมาชั่วครู่จะลดระดับน้ํา
ดุจทะเลแหวกออกจนกลายเป็นหาดทรายขาว
สะอาดเชื่อมเกาะสองเกาะอย่างน่าอัศจรรย์มี
ลักษณะเป็นเกาะ  3  เกาะอยู่ในทะเล  ยามเม่ือ
น้ําทะเลลดเป็นแนวยาว  2  เกาะสามารถเดินไป
เท่ียวชมได้   ซึ่ งดู เหมือนเดินอยู่กลางทะเล      

จึงเรียกวา่  ทะเลแหวก  สามารถได้ดีท่ีสุดในช่วงเวลาน้ําลงต่ําสุดในแต่ละวัน  โดยเฉพาะในวันก่อนและหลังวัน
ข้ึน  15  คํ่า  ราว  5  วัน  ฤดูกาลท่องเท่ียวอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกป ี
 การเดินทาง  ทะเลแหวกอยู่ในเขตอําเภอเมืองห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ  20  กิโลเมตร  
จากจังหวัดกระบี่ใช้ทางหลวงหมายเลข  4034  แล้วเลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข  4202  ไปอ่าวพระ
นาง  สามารถเช่าเรือเหมาลําได้ท้ังทางเรือหางยาวและเรือเร็ว 
  
 
 
 
 
 



 

 

2.  สระมรกต  สระน้ําสวยใสกลางใจป่า  กําเนิดมา
จากธารน้ํา อุ่นในผืนป่าท่ีราบต่ําภาคใต้  แหล่ง
สุดท้ายท่ีพบนกแต้วแร้วท้องดําซึ่งเคยสูญพันธ์ไป
นานเกือบ  100  ปี  เป็นสระท่ีรับน้ํามาจากน้ําตกท่ี
ไหลจากเทือกเขาประบางคราม  น้ําท่ีตกมามีสีเขียว
คล้ายมรกตเต็มไปท้ังสระ  จึงเรียกสระนี้ว่า  สระ
มรกต  สามารถเท่ียวได้ตลอดท้ังปีแต่สภาพท่ีดีซึ่งจะ
เห็นสระเป็นสีเขียวมรกตสดใส  มักจะเป็นช่วงเวลา
เช้าและเย็น  โดยเฉพาะในวันฤดูร้อนท่ีท้องฟ้าสดใส

ปราศจากเมฆฝน 
 การเดินทาง  อยู่ในเขตอําเภอคลองท่อมจากจังหวัดกระบี่  บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ – 
บางครามห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ  60  กิโลเมตร  ใช้ทางหลวงหมายเลข 4  สู่อําเภอคลองท่อม
แยกซ้ายมือทางหลวงหมายเลข 4038  มุ่งหน้าอําเภอลําทับ  ระหว่างทางมีทางแยกขวามือเป็นทางย่อยแยก
เข้าสู่น้ําตกร้อนและสระมรกตท่ีมีป้ายบอกทางชัดเจน 

 3.  น้ําตกร้อน  อ่างอาบน้ําธรรมชาติ
กลางป่ารองรับสายน้ําตกท่ีไหลหลั่นลงมาจากเนิน
เขาน้ําตกร้อนสายน้ําแร่ท่ีไหลมาพร้อม ๆ  กับไอ
อุ่นเพ่ือสุขภาพโดยเฉพาะมีลักษณะเป็นธารน้ําพุ
ร้อนผุด ข้ึนมาจากใต้ดินตามธรรมชาติ มีสาร
กํามะถันเจือจางเป็นส่วนประกอบ  มีอุณหภูมิ
พอเหมาะตกลงมาในแอ่งสามารถอาบน้ําได้  เป็น
สถานท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปอาบน้ําตกร้อน  ธาร

น้ําแร่เพ่ือสุขภาพน้ําตกร้อนสามารถไปเท่ียวชมได้ทุกวัน  ช่วงเวลาท่ีสวยท่ีสุดคือช่วงเช้า 07.00 – 08.00  
น.  และช่วงเย็น  16.00 – 17.00  น. 
 การเดินทาง  อยู่ในเขตอําเภอคลองท่อมห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ  50  กิโลเมตร  จาก
กระบี่ถึงอําเภอคลองท่อมเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 4038  แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนน รพช.  และ
ตามป้ายบอกทางไปจะพบน้ําตกร้อน  สระมรกต 
  
 
 
 
 
 



 

 

4.  ท่าปอมคลอง  2  น้ํา  เป็นลําธารสายสั้น ๆ  
ยาวประมาณ  5  กิโลเมตร  กําเนิดจากแอ่งน้ํา
ผุดบนเขาช่องพระแก้วไหลผ่านสระน้ํากลางป่า
ก่อนท่ีไหลลงสู่ทะเลอันดามัน  โดยคลองท่าปอม
อยู่บริเวณรอยต่อของน้ําจืดกับน้ําเค็มพอดี  ยาม
น้ําทะเลหนุนสูงน้ําในคลองท่ีจืดสนิทจะกลายเป็น
น้ํากร่อย  ครั้นพอน้ําลงน้ําจืดจากป่าต้นน้ําก็จะ
ดันน้ําทะเลออกหมดทําให้พ้ืนท่ีธารน้ําท่าปอม
เป็นป่าพรุ  ท่ีมีลักษณะพิเศษ  คือ  มีน้ําเค็มและ

น้ําจืดไหลมาบรรจบกัน  มีพ้ืนท่ีราว  300  ไร่  กลายเป็นระบบนิเวศเล็ก ๆ  อันชวนพิศวง  เพราะนอกจากจะ
เป็นรอยต่อ  2  น้ําแล้ว  ยังทําให้เกิดจุดบรรจบของ  3  ป่าอย่างท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน  มีป่าโกงกาง  พังกาหัว
สุม  ไม้พืชป่าชายเลน  อยู่ร่วมกับชมพู่น้ํา  ไม้ป่าพรุอย่างกลมกลืน  โดยมีหลาวชะโอน  ไม้ป่าดิบชื้น 
 คลองท่าปอมหรือคลองสองน้ํา  คลองแห่งนี้น้ําใสราวกระจก  มองดูเป็นสีเขียวมรกต  เนื่องจากมี
สารละลายหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอร์เนตและกํามะถันปนอยู่มาก  เป็นพ้ืนท่ีซึ่งมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง  ท้ังระบบนิเวศแบบป่าพรุน้ําจืด  แบบพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา  แบบป่าดิบ  และแบบป่าชายเลน  จึงเป็นท่ีอยู่
อาศัยของท้ังปลาน้ําจืดและน้ํากร่อย 
 การเดินทาง 
 -  จากกรุงเทพ ฯ  ลงใต้มุ่งสู่จังหวัดกระบี่ทางหลวงหมายเลข 4  ต่อ  41  สุราษฎร์ธานีเลี้ยวขวา     
ทางหลวงหมายเลข 44  เลี้ยวซ้ายแถวอําเภออ่าวลึกถึงจังหวัดกระบี่  เลี้ยวขวาไปอ่าวพระนาง  หาดนพรัตน์ธารา 
 -  จากตัวเมืองกระบี่ใช้เส้ปนทางกระบี ่– อ่าวลึก  ทางหลวงหมายเลข 4  เลี้ยวซ้ายกิโลเมตรท่ี  127  
แยกป้อมเขาครามไปประมาณ  5  กิโลเมตร  ตามป้ายบอกทางผ่านวัดหนองจิกจนถึงป่าพรุท่าปอมคลองสองน้ํา 
 -  ท่าปอมคลองสองน้ําตั้งอยู่ท่ีหมู่ท่ี 2  บ้านหนองจิก  ตําบลเขาคราม  อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี ่

5.  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวน
กระบ่ี  เป็นศูนย์เพ่ือรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถ่ิน  
ทดสอบพันธุ์พืชในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือ
ผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตรกร  ภายใน
ศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เท่ียวชม  อาทิ  หมาก
แดง  ดาหลา  จั๋ง  เฮลิโทเนีย  มะพร้าวน้ําหอม  
กล้วยไม้หลากพันธุ์หลากสีสันและดอกหน้าวัวกว่า  
70  สายพันธุ์ ท่ี มีสีสันแปลกตาสวยงาม  เช่น  
พันธุ์มิโดริดอกจะสีเขียว  พันธุ์นาคีไวท์ดอกสีขาว  

พันธุ์ทวิงโก้ดอกสีชมพูอ่อน  และพันธุ์โรยัล ฟรัชดอกสีม่วง  เป็นต้น 
 
 



 

 

ปฏิทินการท่องเท่ียว 
-  มกราคม – ธันวาคม  ชมไม้ดอกไม้ประดบั 
-  สิงหาคม – กันยายน  ชม/ชิมลองกอง 
-  กรกฎาคม – สิงหาคม  ชม/ชิมมังคุด  ทุเรียนหมอนทอง , หลงลับแล 
-  พฤษภาคม – มกราคม  สาธิตการกรีดยาง  และการทํายางแผ่น 
การเดินทาง 
หมู่ 1  ถนนเพชรเกษม  ตําบลเขาคราม  ใช้เส้นทางกระบี่ – อ่าวลึก  อยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่       

20  กิโลเมตร 
 

แหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญ  มี  5  ประเภท  ประกอบด้วย  ประเภทเกาะ/หาดทรายจํานวน  7  เกาะ
ถํ้า/ภูเขาจํานวน  4  ถํ้า, ป่าเขา/น้ําตกจํานวน  13  แห่ง, แหล่งภาพเขียนจํานวน  9  แห่งและอ่ืน ๆ         
(เชิงนิเวศน/์วฒันธรรม/วิถีชีวิตชุมชน)  จํานวน  5  แห่ง  ดังนี ้

1.  ประเภทเกาะ/หาดทราย 
     1.1  หมู่เกาะพีพี  เป็นหมู่เกาะท่ีมีชื่อเสียง
มากท่ีสุดอยู่ในท้องท่ีตําบลอ่าวนางอําเภอเมือง
กระบี่ อยู่ ห่ า งจากชายฝั่ ง แ ม่น้ํ า กระบี่   42  
กิโลเมตร  กลางทะเลอันดามันมีนักท่องเท่ียวไป
ชมมากท่ีสุด  เป็นหมู่เกาะท่ีมีธรรมชาติท่ีสวยงาม
มากประกอบด้วยเกาะ  6  เกาะ คือ  เกะพีพีดอน  
เกาะพีพีเล  เกาะบิด๊ะนอก  เกาะบิด๊ะในเกาะยูง  
และเกาะไผ่  เวิ้งอ่าวท่ีสําคัญได้แก่  อ่าวโล๊ะลาน่า  

อ่าวโล๊ะดาลัม  อ่าวหยงกาเส็ม  อ่าวต้นไทร  อ่าวโล๊ะบาเกา  อ่าวผักหนาม  อ่าวรันตี  อ่าวบิเล๊ะ  อ่าวมาหยา  
และอ่าวโล๊ะซามะ  ลักษณะเด่นของหมู่เกาะพีพี  มีเนื้อท่ีรวมกันท้ังสิ้น  11.2  ตารางกิโลเมตร  เฉพาะเกาะพี
พีดอนซึ่งเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดมีเนื้อท่ีประมาณ  9.408  ตารางกิโลเมตร  และมีประชาชนอาศัย  อยู่เป็นท่ีตั้ง
ของหมู่ท่ี 7 – 8  ตําบลอ่าวนาง  อําเภอเมืองจังหวัดกระบี ่

สภาพโดยท่ัวไปของหมู่เกาะพีพีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาโดยเฉพาะภูเขาหินปูนสูงชัน  พ้ืนท่ีราบและ
หาดทรายกระจายอยู่ทุกเกาะตลอดจนมีแนวปะการัง  และสรรพชีวิตใต้ทะเลอุดมสมบูรณ์  หาดทรายขาว
สะอาด  ลออตา  มีปลาทะเลชนิดต่าง ๆ  หลากหลายสีสัน  และจะมีแพลงตอนจํานวนมาก  น้ําทะเลมีสีเขียว
อมฟ้าใสงามดั่งมรกต  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกในความงดงามตามธรรมชาติจนได้รับการ
ขนานนามว่าเป็น  “มรกตแห่งอันดามันสรรค์เกาะพีพี”  เหมาะแก่นักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางไปชมทัศนียภาพ
ทางทะเลเป็นอย่างดี  สําหรับความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียวบนเกาะพีพีโดยเฉพาะบนเกาะพีพีดอนจะ
มีท่ีพัก  ภัตตคาร  การติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต  โทรทัศน์  คลินิก  โรงพยาบาล  และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ  ครบถ้วน 



 

 

   1.2  หมู่เกาะในทะเลอ่าวนาง  เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสําคัญอีกแห่งหนึ่งอยู่ในท้องท่ีตําบล
อ่าวนาง  อําเภอเมืองกระบี่  เพราะอยู่ใกล้กับตัว
เ มื อ ง ส าม า ร ถ ไป เ ท่ี ย ว ชม ได้ ต ล อด เ ว ล า
ประกอบด้วยเกาะเล็ก/เกาะน้อยมากมาย  เช่น  
เกาะปอดะ  เกาะหัวขวาน  เกาะไก่  เกาะทับ  
เกาะหม้อ  เกาะบงบง  เกาะรังไก่  เกาะตันหมิง  
เกาะปากคลอง (เกาะสามลูกเหนือ)  เกาะยา

วาซําบน  เกาะยาวาซําใน  เกาะยาวาซํานอก  เกาะยาวาฆ้อง (เกาะทะลุ)  เกาะย่าหมัน  เกาะรังนกนอก  
เกาะรังนกใน  เกาะเป๊ะนอก (เหลาเป)  เกาะเป๊ะใน  เกาะเสม็ด  เกาะแร้ง  เกาะด้ามขวาน  เกาะอุไร  เกาะ
เขาหลัก  เกาะสามลูกตะวันออก  และเกาะหนู  เป็นต้น  ชายหาดท่ีสําคัญ  ได้แก่  หาดอ่าวนาง  หาดนพรัตน์
ธารา  และหาดไร่เล  เป็นต้น  ลักษณะเด่นของหมู่เกาะในทะเลอ่าวนาง  ส่วนใหญ่จะเป็นเกาะภูเขาหินปูน  
น้ําล้อมรอบ  มีแหล่งชมแนวปะการังน้ําลึก  หมู่เกาะส่วนใหญ่จะมีหาดทรายโดยเฉพาะเกาะปอดะ  หาดไร่เล  
หาดอ่าวนาง  และหาดนพรัตน์ธารา  จะมีสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว  เช่น  ท่ีพัก  อาหาร
เครื่องดื่ม  เป็นต้น 

1.3  หมู่เกาะในอ่าวท่าเลน  มีเกาะเล็ก 
ๆ  มากมายอยู่ในเขตอําเภอเมืองกระบี่  และเป็น
แหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่งท่ีสําคัญไปจนจดเขต
อําเภออ่าวลึก  คือ  เกาะห้อง  (ได้รับรางวัล
ชายหาดท่ีมีคุณภาพ  5  ดาวถึง  4  ปีซ้อน)  
เกาะเหลาบิเล๊ะ (เกาะหัก)  เกาะเหลากา  เกาะ
เหลาเหรียม  เกาะเหลาลาดิง  เกาะปากกะ  เกาะ
สะยา (กายา)  เกาะซากา  เกาะเหลาบุโละ  เกาะ
เมย  เกาะนอก (บงบง)  เกาะยี (สิเหร่)  เกาะเต็น 

(สุเด่น)  เกาะลุเด็น  เกาะทะลุ  เกาะแดง  เกาะขุนฤทธิ์  เกาะใหญ่  เกาะทน  เกาะปาลัย  เกาะยากาอุตัง  
เกาะยามัน  เกาะกวาง  เกาะซ่าอา  1  เกาะซาอา  2  เกาะต้าหมัน  เกาะทราย  เกาะพง  เกาะป่าไล้  เกาะ
ผักเบี้ย  เกาะล่าดิ่ง  เกาะเหี้ยง  เกาะเหลาหยี  เกาะหัวเต่า  เกาะฮันตู  เกาะสิเหร่  และเกาะส้าหนี  ลักษณะ
เด่นของหมู่เกาะในอ่าวท่าเลนส่วนใหญ่จะเป็นเกาะหินปูนสูงชัน  พ้ืนท่ีราบริมฝั่งเป็นป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์และ
หาดทรายกระจายอยู่ท่ัวไปตามเกาะต่าง ๆ  เหมาะสําหรับการเล่นน้ํา  พายเรือแคนู  และชมทัศนียภาพทาง
ทะเล  ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามมากเป็นจุดพายเรือแคนูท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย      

1.4  หมู่เกาะลันตา  มีเกาะเล็กและเกาะใหญ่มากมายและท่ีสําคัญเป็นท่ีตั้งของอําเภอเกาะลันตา     
มีสภาพธรรมชาติท่ีค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าท่ีอ่ืนและสวยงามมากประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ  เช่น  เกาะกลาง  
เกาะตุกลิม่า 1 – 5  เกาะนกวัวท่ี 1  เกาะนกวัวท่ี 2  เกาะนุ้ยนอก (เกาะบูบู)  เกาะนุ้ยใน (กํานุ้ย)  เกาะบ่อ  
เกาะม้า  เกาะรอกนอก  เกาะรอกใน  เกาะหลัก  เกาะแอ้  เกาะแดง (เกาะผี)  เกาะแร้ง  เกาะลันตาใหญ่  



 

 

เกาะหม้อ  เกาะโขง (เกาะหัวล้าน)  เกาะไหง  เกาะตะเล็งเบ็ง  เกาะลัดสัน  เกาะลันตาน้อย  เกาะกําใหญ่  
เกาะบาตันหลัง  เกาะยาง  เกาะลังเหม็งใหญ่  เกาะอุง  เกาะกระดาน  เกาะม่วง  เกาะหม่ืนศรี  เกาะร่าปูดอน  
เกาะรามทะเล  เกาะกลวง  เกาะหัวกลาง  เกาะเขาพัง  เกาะเขาเพชรกูฎ  เกาะเปลว  เกาะบ้าหย้าย  เกาะ

ย่าหนัด  เกาะไม้ดมนุ้ย  เกาะไม้งามใหญ่  เกาะ
เขาฝาก  เกาะหวันตี้หย้า  เกาะลูกบ้า เกาะงู  
เกาะกา  เกาะบาตู  และเกาะปลิง  ชายหาดท่ี
สําคัญ  ได้แก่  หาดโล๊ะบารา  หาดคลองดโขง  
หาดพระแอะ  หาดคลองนิน  หาดคลองดาว    
หาดบากันเตียง  หาดคลองจาก  หาดคลองกลาง  
หาดทุ้งทะเล  หาดหลังสอด  และหาดทะลุ  อ่าว
ท่ีสําคัญได้แก่  อ่าวพระแอะ  อ่าวบากันเตียง  
อ่าวทะลุ  อ่าวม่านไทร  อ่าวศาลเจ้า  และอ่าว

หัวนอน  แหลมท่ีสําคัญได้แก่  แหลมคอกวาง  แหลมโตนด  แหลมสยาม  แหลมธง  แหลมแบวะ  และแหลม
กวนอิม  ลักษณะเด่นของหมู่เกาะลันตาส่วนใหญ่เป็นเกาะเขาหินปูนเป็นรูปร่างต่าง ๆ  แล้วแต่จะจินตนาการ  
และมีหาดทรายสําหรับการท่องเท่ียว  สามารถดําน้ําดูปะการังได้หลายเกาะโดยเฉพาะเกาะรอกถือว่าเป็นเกาะ
ท่ีมีปูเสฉวนมากท่ีสุดในประเทศไทย 

   1.5  หมู่เกาะในทะเลเหนือคลอง  เกาะบริเวณนี้มี
ท้ังหมู่เกาะท่ีคนอาศัยอยู่และเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้
ด้วยประกอบด้วย  เกาะจํา  เกาะจําเล็ก  เกาะช่องเภา  
เกาะตุหลัง  เกาะนกคอม  เกาะปากนุ้ยช่องตะเภา  
เกาะปลิง  เกาะปาบ  เกาะปู  เกาะย่าหนัด  เกาะศรี
บอยา  เกาะศรีลามา  เกาะเขาหลัง  เกาะเขาหลักน้อย  
เกาะเหลาเกา  เกาะเหล็ก  เกาะแดง  เกาะโล๊ะล๊ะ  
เกาะไม้งาม  เกาะคลองขนาน  และเกาะฮ่ัง  ชายหาด
ท่ีสําคัญได้แก่  หาดยาว  หาดคลองเตาะ  หาดเกาะจํา  
หาดเกาะปูและหาดเกาะศรีบอยา  แหลมท่ีสําคัญ
ได้แก่  แหลมหินและแหลมกรวด  ลักษณะเด่นของหมู่
เกาะในทะเลเหนือคลอง  สภาพเกาะจะมีท้ังคนอยู่

อาศัยและเป็นแหล่งท่องเท่ียว  สภาพชายหาดสะอาดสวยงามมาก 
1.6  หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก  อยู่ในเขตอําเภออ่าวลึกประกอบด้วยเกาะกาโรส  เกาะจําปา  เกาะ

ค้างคาว  เกาะมิไหร  เกาะแตก  เกาะกา  และเกาะทะลุ  หาดท่ีสําคัญได้แก่  หาดท้ายแรด  อ่าวท่ีสําคัญได้แก่  
อ่าวช่องลาด  อ่าวหมานเป็ด  อ่าวต้นขาม  แหลมท่ีสําคัญได้แก่  แหลมไฟไหม้  แหลมชาวเล  และแหลมท้าย
แรด  ลักษณะเด่นของเกาะในทะเลอ่าวลึกเป็นหมู่เกาะท่ีมีภาพสวยงามมาก  ส่วนใหญ่จะภูเขาหินปูนมีโพลงถํ้า
มากมาย  มีหินงอกหินย้อยน้อยใหญ่ยื่นยาวลงมาอย่างสวยงามรวมท้ังยังพบร่องรอยอารยะธรรมเก่าแก่



 

 

ภาพเขียนโบราณมากมาย  มีหาดทรายขาวสะอาด  มีเพิงถํ้าหลบแดดฝน  มีปะการังเขากวางให้นักท่องเท่ียว
ดําน้ําชมได้  และมีป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์เป็นท่ีพายเรือแคนูท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

1.7  หมู่เกาะในทะเลคลองท่อม  อยู่ในเขตท้องท่ีอําเภอคลองท่อมจะมีเกาะไม่มากนักประกอบด้วย  
เกาะมดคันน้อย  เกาะลู่ดู  เกาะสีราม่า  และเกาะเหลากูหลง  ชายหาดท่ีสําคัญได้แก่  ชายหาดบ้านบ่อม่วง  
ลักษณะเด่นของหมู่เกาะในทะเลคลองท่อม  เป็นเกาะภูเขาหินปูนโดยเฉพาะเหลากูหลง  จะเป็นท่ีอยู่ของ
ค้างคาวแม่ไก่จํานวนมาก  สําหรับชายหาดเป็นท่าเทียบเรือประมงสามารถพักผ่อนได้แต่ไม่เหมาะสําหรับการ
ลงเล่นน้ํา 

2.  ประเภทถ้ํา/ภูเขา  กระบี่มีภูเขา  โพรงถํ้า  
เพิงผามากมาย  แหล่ง ถํ้า ท่ีสําคัญท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวแยกได้  2  ประเภท  คือ  แหล่งถํ้า
สวยงาม  และแหล่งถํ้าโบราณคดี  ท่ีสําคัญมีดังนี ้
      2.1  แหล่งถ้ําในเขตอําเภอเมือง เป็นแหล่ง
ถํ้า ท่ีสํา คัญสวยงามมากอีกท้ังยัง เป็นแหล่ง ถํ้า
โบราณคดี  คือ  ถํ้าพระนาง  ถํ้าพระนางใน (ถํ้า
เพชร)  ถํ้าไสไทย  ถํ้าเสด็จ  ถํ้าเขาผึ้ง  ถํ้าเสือ  ถํ้า
หมอเขียว     ถํ้าหม่ืนจันทร์  ถํ้าพญานาค (ไวก้ิง)  

ถํ้าหลังโรงเรียน  ถํ้าเพชร  ถํ้าบัวทอง  ถํ้าพระ  ถํ้าวิมาน  ถํ้าเรียน  ถํ้าขนาบน้ํา  ถํ้าหนองพูด  ถํ้าลูกหนู  ถํ้าลูกหมา  และถํ้า
นาพร ุ

2.2  แหล่งถ้ําในเขตอําเภออ่าวลึก  เป็นแหล่งถํ้าท่ีสําคัญสวยงามมากอีกท้ังยังมีภาพเขียนสีแหล่ง
โบราณคดี  คือ  ถํ้าโต๊ะหลวง  ถํ้าเพชร  ถํ้าผีหัวโต (ถํ้าหัวกะโหลก)  ถํ้าเขาตีบนุ้ย  ถํ้าเขาเกาะยอ  ถํ้าชาวเล  
ถํ้าลอด  ถํ้าเขาพระ  ถํ้าเขาราง  ถํ้าเทพนิมิต  ถํ้าเสือน้อย  ถํ้าเขานุ้ย  ถํ้าสระยวนทอง  ถํ้าทะลุฟ้า  ถํ้าผ้าม่าน  
และถํ้าลอดเหนือ 

      2.3  แหล่งถ้ําในเขตอําเภอปลายพระยา  
ลักษณะของถํ้าจะมีหลักฐานเครื่องมือสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์มากมาย  คือ  ถํ้าวารีรินทร์  ถํ้านาฬา
คิริง  ถํ้าแห้ง  ถํ้าน้ําซํา  ถํ้าทําบุญ  ถํ้าต้นเหรียง  
ถํ้าเขายิงหมี  ถํ้าเขาเขน  ถํ้าเขาเกราะ  ถํ้าชิ่งบ่อ
เพลง  ถํ้ารอบ  ถํ้าเขาห้างขาว  ถํ้าบางแก้ว  ถํ้า
ลูกหนู  ถํ้านาพรุ  ถํ้าเขาแก้ว  และถํ้าสระ 
       2.4  แหล่งถ้ําในเขตอําเภอคลองท่อม  ส่วน
ใหญ่จะเป็นหลักฐานทางโบราณคดี  คือ  ถํ้าพระ  
ถํ้าลาน  ถํ้าจมูกควาย (เขาสามหน่วย)  ถํ้าหน้าผึ้ง
เขาขวาปราบประ  และถํ้ารอบแผ่นดินเสมอ 

 
 



 

 

 

3.  ประเภทป่าเขา/น้ําตก 
     3.1  อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา  มีพ้ืนท่ีครอบคลุมเขตอําเภอเมือง  อําเภออ่าวลึก  

อําเภอเขาพนม  และอําเภอปลายพระยา  สภาพท่ัวไปเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มีเทือกเขาสลับซับซ้อนเหมะสําหรับ
การเดินทางศึกษาธรรมชาต ิ

     3.2  น้ําตกห้วยโต้  เกิดจากเทือกเขาพนมเบญจาตกลงมาหลายชั้น  แต่ละแอ่งมีน้ําใสสะอาด  
สามารถเดินทางไปได้สะดวกตามเส้นทางตลาดเก่า – ห้วยโต ้

     3.3  น้ําตกห้วยสะแด  เกิดจากเทือกเขาพนมเบญจาเช่นเดียวกัน  เป็นน้ําตกขนาดเล็กห่างจาก
ท่ีทําการอุทยาน ฯ  ไม่มากนัก 

     3.4  น้ําตกคลองแห้ง  เป็นน้ําตกท่ีไหลมาจากเทือกเขาพนมเบญจา  ห่างจากท่ีว่าการอําเภอเขา
พนมประมาณ  10  กิโลเมตร  เป็นน้ําตกท่ีมีความสูงมาก 

     3.5  น้ําตกต้นหาร  เกิดจากเทือกเขาพนมเบญจา  อยู่ห่างจากอําเภอเขาพนม  16  กิโลเมตร  
เป็นน้ําตกท่ีมีความสวยงามมาก 

     3.6  น้ําตกหินเพิง  เกิดจากเทือกเขาครอบกระทะในเขตตําบลคลองพน  อําเภอคลองท่อม    
เป็นน้ําตก  3  ชั้นไหลจากหน้าผาสูง  800  เมตร  มีนักท่องเท่ียวเข้าไปชมมากพอสมควร 

     3.7  น้ําตกคลองจาก  อยู่ในเขตเกาะลันตาใหญ่  อําเภอเกาะลันตา  เป็นน้ําตกชั้นเดียวสูง
ประมาณ  51  เมตร 

     3.8  น้ําตกสายฝน  อยู่ในเขตเกาะลันตาใหญ่  อําเภอเกาะลันตา  บริเวณบนเกาะรอกนอก  
เป็นน้ําตกลงจากหน้าผาสู่ทะเลมีเฉพาะหน้าฝน 

     3.9  น้ําตกโตนเตียว  อยู่ในเขตตําบลคลองท่อมเหนือ  อําเภอคลองท่อม  บริเวณเขานอจู้จี้อยู่
กลางป่าลึกเป็นน้ําตก  7  ชั้นไหลจากหน้าผาสูง  แวดล้อมด้วยธรรมชาติร่มรื่น  การเดินทางต้องใช้วิธีการ
เดินทางเท้าอย่างเดยีว  อยู่ห่างจากสระมรกตประมาณ  2  กิโลเมตร 

     3.10  น้ําตกธารโบกขรณี  อยู่ในเขตอําเภออ่าวลึก  บริเวณอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี  
สภาพท่ัวไปเป็นป่าไม้ร่มรื่น  มีน้ําใสไหลลอดจากภูเขาลงมาสู่แอ่งธารโบกขรณี  เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
และศึกษาธรรมชาติไปในตัวด้วย 

     3.11  สระมรกต  อยู่ในเขตอําเภอคลองท่อม  บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ – บางคราม  
เป็นน้ําตกสวยงามไหลจากเทือกเขาประ – บางครามน้ําสีเขียวคล้ายมรกต  อีกท้ังบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาประ – บางครามยังเป็นท่ีอยู่ของนกแต้วแร้ว  ซึ่งเป็นนกป่าท่ีหายากและมีแห่งเดียวในโลก 

     3.12  สระแก้ว  อยู่ในเขตสวนป่าเขาทอง  ตามเส้นทางกระบี่ – ในสระ  มีภูเขาและสระน้ํา
ธรรมชาติหลายแห่ง  เช่น  สระน้ําลอด  สระเชิงเขา สระจระเข้ขาว  สระน้ําทิพย์  สระน้ําคราม  สระมรกต  
สระหุ้นเก้ง  และสระน้อย  เป็นต้น 

     3.13  น้ําตกร้อน  อยู่ในเขตตําบลคลองท่อมเหนือ  อําเภอคลองท่อม  มีลักษณะเป็นธารน้ําพุ
ร้อนผุด  มีสารกํามะถันเจือจางเป็นส่วนประกอบ  จากใต้ดินตามธรรมชาติมีอุณหภูมิพอเหมาะสําหรับการ
อาบน้ําได้  และเป็นสถานท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปอาบน้ําร้อยอีกท่ีหนึ่งของจังหวัดกระบี ่



 

 

 

4.  ประเภทแหล่งภาพเขียน 
     4.1  ถ้ํ า พญานาค  ( ไ วกิ้ ง /พีพี เ ล )   มี
ภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นภาพ
เรือชนิดต่าง ๆ  ปัจจุบันสามารถเดินทางโดยเรือได้
ทุกฤดูกาลห่างจากชายฝั่งเมืองกระบี่ประมาณ  42  
กิโลเมตร 
     4.2  ถ้ําผีหัวโต  อยู่ในเขตบ้านบ่อท่อตําบล
อ่าวลึกใต้  อําเภออ่าวลึก  มีภาพเขียนสีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์มีภาพหลากหลายชนิดน่าศึกษา  

เดินทางไปได้สะดวกทุกฤดูกาล  ห่างจากเมืองกระบี่ประมาณ  50 กิโลเมตร 
     4.3  ถ้ําเขาตีบนุ้ย  อยู่ในบริเวณบ้านหินราว  ตําบลแหลมสัก  อําเภออ่าวลึก  มีภาพเขียนสีสมัย

เดียวกันกับถํ้าผีหัวโตมีภาพอยู่ไม่มากนักเพียง 2 – 3 กลุ่ม  ห่างจากเมืองกระบี่  ประมาณ  60  กิโลเมตร 
     4.4  ถ้ําแหลมเกาะยอ  อยู่ในเขตบ้านเกาะยอ  ตําบลแหลมสัก  อําเภออ่าวลึก  มีภาพเขียนสี

สมัยก่อนประวัติศาสตร์  อยู่ห่างจากเมืองกระบี่ประมาณ  65  กิโลเมตร 
     4.5  แหลมไฟไหม้  อยู่ในเขตบ้านไสโต๊ะดํา  ตําบลแหลมสัก  อําเภออ่าวลึก  มีภาพเขียนสี

สมัยก่อนประวัติศาสตรอ์ยู่ห่างจากเมืองกระบี่ประมาณ  70  กิโลเมตร 
     4.6  แหลมชาวเล/ถ้ําชาวเล  อยู่ในตําบล
แหลมสักตรงปลายแหลม  ไม่ห่างจากตลาดอ่าวลึก
มากนักนั่งเรือจากฝั่งประมาณ  20  นาที  ห่างจาก
ตวัเมืองกระบี่  57  กิโลเมตร 
     4.7  เขากาโรส  อยู่ในเขตตําบลอ่าวลึกน้อย
ใกล้กับบ้านควนโอ  บ้านบากัน  มีภาพเขียนสี
สมัยก่อนประวัติศาสตร์  สามารถเดินทางไปได้
หลายเส้นทาง  เช่น  จากบ้านไหนหนัง  บ้านบากัน  
บ้านควนโอ  เป็นต้น 

    4.8  เขาเขียนในสระ  อยู่ในเขตบ้านในสระตําบลเขาทอง  อําเภอเมืองกระบี่  มีภาพเขียนสี
สมัยก่อนประวัติศาสตร์  อยู่ไม่ห่างจากเมืองกระบี่มากนักใช้เส้นทางกระบี่ – ในสระ 

    4.9  เขาขนาบน้ํา (ดาบน้ํา)  อยู่ในเขตบ้านท่าเลน  อําเภอเมืองกระบี่  มีภาพเขียนสีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ไม่ไกลจากเมืองกระบี่มากนัก  สามารถเดินทางโดยเรือจากหลายแหล่งตามความสะดวก เป็น
บริเวณท่ีมีธรรมชาติ  ป่าชายเลนสวยงาม  มีหุบเขาเว้าแหว่งขนาบสองลําน้ําท่ีลดเลี้ยวเข้าไป  เป็นแหล่ง
นักท่องเท่ียวนิยมไปล่องเรือคายัคชมธรรมชาต ิ

 
 



 

 

 

5.  ประเภทอื่น ๆ   
     5.1  สุสานหอย  75  ล้านปี  เป็นแหล่งซากฟอสซิลเปลือกหอยท่ีทับถมกันเป็นเวลานานจน

กลายเป็นหินน่าสนใจศึกษาในเชิงธรณีวิทยาอยู่ ท่ี
บ้านแหลมโพธิ์  อําเภอเมือง  อยู่ห่างจากเมืองกระบี่
ประมาณ  17  กิโลเมตร การเดินทางไปสะดวกได้
ทุกฤดูกาล 

     5.2  พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม  ตั้งอยู่
ท่ีวัดคลองท่อม  อําเภอคลองท่อม  เป็นแหล่ง
หลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ท่ีสําคัญ  
ส่วนมากเป็นหลักฐานท่ีพบบริเวณควนลูกปัดอยู่ห่าง

จากตัวจังหวัดประมาณ  40  กิโลเมตร  โดยใช้เส้นทางกระบี่ – ตรัง 
     5.3  วัดถ้ําเสือ  ตั้งอยู่ท่ีบ้านถํ้าเสือ  ตําบลกระบี่
น้อย  อําเภอเมืองกระบี่  สภาพเดิมเป็นโพรงถํ้าในภูเขา  
เป็นแหล่งธรรมชาติท่ีมีถํ้าสวยงาม  พบหลักฐานทาง
โบราณคดีมากมาย  ปัจจุบันเป็นท่ีตั้งวัดถํ้าเสือท่ีมีสถาน
วิปัสสนามีนักท่องเท่ียวเข้าไปเยี่ยมชมทุกวัน  อยู่ห่าง
จากเมืองกระบีประมาณ  6  กิโลเมตร 
     5.4  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์(ECO – TOURISM)  
ตั้งอยู่ ท่ีตําบลเขาคราม  กําหนดให้ศูนย์ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพเกษตร (พืชสวน)  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์โดยมีแปลงสาธิตดอกหน้าวัว  รองเท้านารี  
บอนสี  และเป็นศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ํามันของกลุ่มจังหวัด  รวมท้ังมีท่าปอมคลองสองน้ํา  ซึ่งจะมีน้ําใส – เย็น  
มีความสวยงามเป็นทางเลือกใหม่แก่นักท่องเท่ียวเชิงนิเวศน ์

     5.5  วิถี ชี วิต ชุมชน   บ้ าน เกาะกลาง  
ตําบลคลองประสงค์  อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  เป็น
ชุมชนของมุสลิมนั่งเรือจากตัวเมืองเพียง  10  นาที  ซึ่ง
ความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายตามวิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน  
รวมท้ังวิถีชีวิตชุมชนอําเภออ่าวลึก  และชุมชนชาวเลของ
อําเภอเกาะลันตาด้วย 

 
 

 
 

 



 

 

๕.๖  Tree Top Adventure Park Krabi   ป่าพรุคีรีวง หมู่ท่ี ๖  ตําบลอ่าวลึกน้อย   
อําเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  ๘๑๑๑๐  อีกหนึ่งกิจกรรมของผู้ท่ีชื่นชอบความตื่นเต้น การไต่ราวเชือกจากยอด
ไม้หนึ่งไปอีกต้นหนึ่งโดยการเดินบนเชือก หรือใช้จักรยานวิ่งบนเส้นทางแคบๆ และการโรยตัวลงมาจากต้นไม้
ใหญ่ นักท่องเท่ียวหลายๆ คนยกนิ้วให้กับกิจกรรมผจญภัยชนิดนี้ ด้วยอุปกรณ์ safety ทําให้ม่ันใจเรื่อง
ปลอดภัย และสนุกตื่นเต้นเร้าใจ 

    



บทที่ ๖ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  
๑. สถานการณ์ และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ 
    ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดกระบ่ี 
    ๑.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกระบ่ี ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

      ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓   ( Gross Provincial Product : GPP )       
ณ ราคาประจําปี   มีมูลค่าเท่ากับ  ๕๔,๖๖๓  ล้านบาท  เป็นลําดับท่ี ๓ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้     
ฝั่งทะเลอันดามัน รองจากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดตรัง ลําดับท่ี ๘  ของภาคใต้ และลําดับท่ี ๔๑ ของ
ประเทศ แยกเป็น 

� ภาคการเกษตร ๒๕,๔๑๘ ล้านบาท (๔๖.๕%) 
� นอกภาคการเกษตร ๒๙,๒๔๕ ล้านบาท (๕๓.๕%) 

    ๒. โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบ่ี  
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่  พิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ราคาประจําปี ประกอบด้วยภาคการเกษตรร้อยละ ๔๖.๕ โดยมีพืชเศรษฐกิจหลักท่ี
สําคัญคือ ปาล์มและยางพารา ซึ่งผลผลิตปาล์มของจังหวัดกระบี่มีปริมาณสูงสุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามันและภาคนอกการเกษตรร้อยละ  ๕๓.๕  การผลิตท้ัง ๒ ภาค จําแนกออกเป็น ๑๖ สาขา 
ซึ่งสรุปโครงสร้างการผลิตท่ีสําคัญได้ดังนี ้

� สาขาเกษตรกรรม ล่าสัตว์ และการป่าไม้ มูลค่า ๒๓,๓๘๖ ล้านบาท (๔๒.๘ %) 
� สาขาการขายส่งขายปลีกฯ มูลค่า ๕,๕๑๑ ล้านบาท (๑๐.๑ %)  
� สาขาโรงแรมและภัตตาคาร มูลค่า ๕,๓๕๔ ล้านบาท (๙.๘ %) 
� สาขาการผลิตอุตสาหกรรม มูลค่า ๔,๔๑๖ ล้านบาท (๘.๑ %)    
� สาขาการศึกษา มูลค่า ๒,๗๕๑ ล้านบาท (๕.๐ %)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตร
๔๒.๘๐

การขายส่ง การขาย
ปลีก
๑๐.๑๐

การโรงแรม
๙.๘๐

อุตสาหกรรม
๘.๑๐

การศึกษา
๕.๐๐

อ่ืนๆ
๒๔.๒๐

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๕๓

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา :  ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 



 ๒ 

     ๓. รายไดเ้ฉลี่ยต่อคนต่อปี ๑๓๗,๔๙๗ บาท เป็นลําดับท่ี ๔ ของภาคใต ้ รองจากจังหวัดภูเก็ต 
พังงา และสุราษฎรธ์าน ีและลําดับท่ี ๑๗ ของประเทศ 

๔. วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และราย
สาขาการผลิตท่ีสําคัญดังนี้  
    อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ ในช่วงปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ ณ ราคงท่ี  

พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เศรษฐกิจได้ขยายตัวร้อยละ ๓.๗ แต่ในปี ๒๕๔๘ เศรษฐกิจหดตัวร้อยละ 
๐.๖ ในปี ๒๕๔๙ ขยายตัวสูงท่ีสุดร้อยละ ๑๙.๕ ในปี ๒๕๕๐ ชะลอตัวร้อยละ ๘.๒  ในปี ๒๕๕๑  
ขยายตัวร้อยละ ๑๐.๔ ในปี ๒๕๕๒ หดตัวร้อยละ ๖.๑ และในปี ๒๕๕๓ เศรษฐกิจหดตัวร้อยละ ๑.๗ 
ซึ่งผลกระทบของเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่ ในปี ๒๕๕๓ เป็นผลมาจากภาคเกษตรมากท่ีสุดโดยสาขา
เกษตรกรรม หดตัวร้อยละ ๖.๔ และสาขาประมง หดตัวร้อยละ ๖.๑ สําหรับแนวโน้มเศรษฐกิจของ
จังหวัดในปี ๒๕๕๔ คาดว่าจะขยายตัวท้ังการเกษตร/อุตสาหกรรม เนื่องจากปัจจัยภายในประเทศดี
ข้ึน  รวมท้ังราคาปาล์มน้ํามันและยางพาราสูงข้ึนซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ภาคการผลิตเพ่ิมผลผลิต 

 ๕. ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดกระบ่ี 
 

๑. ภาวะเศรษฐกิจโลก 
๒. ปัจจัยภายในประเทศ 
๓.  ราคา / ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร / ต้นทุนการผลิต 
๔.  จํานวนนักท่องเท่ียว 
๕.  ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

    ๖. วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดกระบ่ีจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
 เม่ือพิจารณาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)  จะเห็นว่าภาคเกษตรเป็นภาค
เศรษฐกิจสําคัญท่ีสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด  เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและสภาพพ้ืนท่ีท่ี
เอ้ืออํานวย  เหมาะแก่การปลูกยางพาราและปาล์มน้ํามัน  ประกอบกับราคาท่ีอยู่ในระดับสูง จึงเป็น
แรงจูงใจอีกทางหนึ่ง ดังนั้นภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง จึงควรเข้าไปสนับสนุน ให้ความรู้ 
เก่ียวกับการจัดการสวนยางและสวนปาล์มท่ีเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่ง
ท่ีทําใหเ้กษตรกรประสบผลสําเร็จ รวมถึงการดูแลรักษาและการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีถูกวิธี  เพ่ือปริมาณ
ผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนและคุณภาพท่ีดีเป็นท่ีต้องการของตลาด ส่งผลต่อราคาท่ีสูงข้ึนตามไปด้วย ทําให้
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอต่อการดํารงชีวิต  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  อีกท้ังควรส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับภาคเกษตร      เพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผลิตภัณฑ์
จากยางพาราและการผลิตน้ํามันปาล์มดิบ 
 

    



 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปี GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES          

0305 กระบี ่       (ล้านบาท)  อัตราการเปลี่ยนแปลง  โครงสร้าง 

  สาขาการผลิต 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

  ภาคเกษตร 14,179 16,992 17,288 19,997 22,079 26,217 21,573 25,418 19.8 1.7 15.7 10.4 18.7 -17.7 17.8 49.3 51.1 51.6 47.6 45.2 46.8 43.8 46.5 

1 สาขาเกษตรกรรม ฯ 13,108 15,667 15,686 17,949 20,263 24,327 19,469 23,386 19.5 0.1 14.4 12.9 20.1 -20.0 20.1 45.5 47.1 46.8 42.7 41.5 43.4 39.5 42.8 

2 สาขาประมง 1,071 1,326 1,602 2,049 1,816 1,890 2,105 2,032 23.8 20.9 27.9 
-

11.4 
4.1 11.4 -3.4 3.7 4.0 4.8 4.9 3.7 3.4 4.3 3.7 

  ภาคนอกเกษตร 14,599 16,266 16,218 22,005 26,789 29,856 27,663 29,245 11.4 -0.3 35.7 21.7 11.4 -7.3 5.7 50.7 48.9 48.4 52.4 54.8 53.2 56.2 53.5 

3 
สาขาเหมืองแร่และเหมือง
หิน 

106 162 157 191 191 192 195 195 53.6 -3.2 22.0 -0.2 0.4 1.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 

4 สาขาอุตสาหกรรม 1,937 2,201 2,439 3,599 4,372 4,732 3,708 4,416 13.6 10.8 47.6 21.5 8.2 -21.7 19.1 6.7 6.6 7.3 8.6 8.9 8.4 7.5 8.1 

5 สาขาไฟฟ้า ประปา ฯ 441 456 623 696 756 753 874 923 3.4 36.8 11.6 8.6 -0.4 16.1 5.6 1.5 1.4 1.9 1.7 1.5 1.3 1.8 1.7 

6 สาขาก่อสร้าง 785 923 960 927 928 925 1,133 1,300 17.6 3.9 -3.4 0.0 -0.3 22.5 14.8 2.7 2.8 2.9 2.2 1.9 1.6 2.3 2.4 

7 สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ 2,516 2,800 3,161 3,757 5,526 6,896 5,673 5,511 11.3 12.9 18.9 47.1 24.8 -17.7 -2.9 8.7 8.4 9.4 8.9 11.3 12.3 11.5 10.1 

8 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 3,120 3,282 1,915 3,993 5,415 5,574 5,051 5,354 5.2 -41.7 108.6 35.6 2.9 -9.4 6.0 10.8 9.9 5.7 9.5 11.1 9.9 10.3 9.8 

9 สาขาการขนส่ง ฯ 1,193 1,353 1,222 2,342 2,447 2,752 2,478 2,451 13.4 -9.7 91.7 4.5 12.5 -10.0 -1.1 4.1 4.1 3.6 5.6 5.0 4.9 5.0 4.5 

10 สาขาตัวกลางทางการเงิน 429 550 603 866 1,003 1,106 1,162 1,275 28.1 9.6 43.8 15.8 10.3 5.1 9.7 1.5 1.7 1.8 2.1 2.1 2.0 2.4 2.3 

11 สาขาบริการด้านอสังหาฯ 900 963 1,023 1,074 1,126 1,137 1,228 1,256 7.0 6.2 5.0 4.9 0.9 8.0 2.3 3.1 2.9 3.1 2.6 2.3 2.0 2.5 2.3 

12 สาขาการบริหารราชการฯ 809 946 1,005 1,114 1,199 1,766 1,793 1,926 17.0 6.2 10.9 7.6 47.4 1.5 7.4 2.8 2.8 3.0 2.7 2.5 3.2 3.6 3.5 

13 สาขาการศึกษา 1,316 1,424 1,767 1,908 2,237 2,363 2,570 2,751 8.2 24.1 8.0 17.2 5.6 8.8 7.1 4.6 4.3 5.3 4.5 4.6 4.2 5.2 5.0 

14 
สาขาการบริการด้านสุขภาพ
ฯ 

386 431 531 607 681 780 864 906 11.7 23.1 14.3 12.1 14.6 10.8 4.9 1.3 1.3 1.6 1.4 1.4 1.4 1.8 1.7 

15 สาขาการบริการด้านชุมชนฯ 656 767 806 923 900 871 927 971 17.0 5.1 14.5 -2.5 -3.3 6.4 4.8 2.3 2.3 2.4 2.2 1.8 1.6 1.9 1.8 

16 สาขาลูกจ้างในครัวเรือนฯ 8 8 8 8 8 9 9 9 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(Gross Provincial Product) 

28,778 33,258 33,506 42,002 48,868 56,072 49,236 54,663 15.6 0.7 25.4 16.3 14.7 -12.2 11.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 
(บาท) 

79,937 91,223 90,816 112,091 128,402 145,129 125,595 137,497 14.1 -0.4 23.4 14.6 13.0 -13.5 9.5 

                

จํานวนประชากร (1,000 คน) 360 365 369 375 381 386 392 398 1.3 1.2 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4         
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาคงที่ GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CONSTANT  
PRICES               

0305 กระบี ่       (ล้านบาท)  อัตราการเปลี่ยนแปลง  โครงสร้าง 

  สาขาการผลิต 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

  ภาคเกษตร 9,353 9,517 9,489 10,746 10,562 12,128 11,131 10,418 1.8 -0.3 13.3 -1.7 14.8 -8.2 -6.4 55.1 54.1 54.3 51.4 46.7 48.6 47.5 45.2 

1 สาขาเกษตรกรรม ฯ 8,826 8,825 8,595 9,535 9,370 10,834 9,774 9,145 0.0 -2.6 10.9 -1.7 15.6 -9.8 -6.4 52.0 50.2 49.1 45.6 41.4 43.4 41.7 39.7 

2 สาขาประมง 527 693 894 1,211 1,192 1,294 1,357 1,274 31.6 29.0 35.5 -1.6 8.5 4.9 -6.1 3.1 3.9 5.1 5.8 5.3 5.2 5.8 5.5 

  ภาคนอกเกษตร 7,611 8,070 8,001 10,151 12,050 12,825 12,300 12,619 6.0 -0.9 26.9 18.7 6.4 -4.1 2.6 44.9 45.9 45.7 48.6 53.3 51.4 52.5 54.8 

3 สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน 100 97 72 100 97 87 81 78 -2.9 -25.8 38.0 -3.0 -9.4 -7.0 -3.6 0.6 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 

4 สาขาอุตสาหกรรม 968 969 1,027 1,405 1,607 1,603 1,460 1,538 0.2 5.9 36.9 14.4 -0.3 -8.9 5.3 5.7 5.5 5.9 6.7 7.1 6.4 6.2 6.7 

5 สาขาไฟฟ้า ประปาฯ 307 277 380 414 481 526 560 601 -10.0 37.6 8.8 16.1 9.4 6.6 7.2 1.8 1.6 2.2 2.0 2.1 2.1 2.4 2.6 

6 สาขาก่อสร้าง 374 422 421 383 370 334 436 485 12.8 -0.2 -9.2 -3.2 -9.8 30.7 11.1 2.2 2.4 2.4 1.8 1.6 1.3 1.9 2.1 

7 สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ 1,403 1,492 1,635 1,864 2,671 3,146 2,618 2,541 6.3 9.6 14.1 43.3 17.8 -16.8 -2.9 8.3 8.5 9.3 8.9 11.8 12.6 11.2 11.0 

8 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 1,401 1,523 939 1,841 2,432 2,402 2,375 2,539 8.7 -38.3 96.1 32.1 -1.3 -1.1 6.9 8.3 8.7 5.4 8.8 10.8 9.6 10.1 11.0 

9 สาขาการขนส่ง ฯ 877 925 985 1,383 1,441 1,597 1,487 1,428 5.4 6.5 40.4 4.2 10.8 -6.9 -4.0 5.2 5.3 5.6 6.6 6.4 6.4 6.3 6.2 

10 สาขาตัวกลางทางการเงิน 237 296 310 426 483 502 527 562 24.6 4.8 37.3 13.3 4.0 5.0 6.5 1.4 1.7 1.8 2.0 2.1 2.0 2.3 2.4 

11 สาขาอสังหาริมทรัพย์ ฯ 577 629 675 718 752 777 838 859 9.0 7.4 6.4 4.7 3.4 7.8 2.5 3.4 3.6 3.9 3.4 3.3 3.1 3.6 3.7 

12 สาขาการบริหารราชการฯ 334 358 358 367 387 540 527 554 7.1 0.1 2.6 5.3 39.7 -2.6 5.3 2.0 2.0 2.0 1.8 1.7 2.2 2.2 2.4 

13 สาขาการศึกษา 517 516 600 598 677 673 711 742 -0.2 16.4 -0.4 13.3 -0.7 5.8 4.3 3.0 2.9 3.4 2.9 3.0 2.7 3.0 3.2 

14 สาขาบริการด้านสุขภาพฯ 162 166 193 204 224 244 259 266 2.2 16.3 5.9 9.7 8.9 6.4 2.7 1.0 0.9 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 

15 สาขาการบริการด้านชุมชนฯ 350 399 403 445 426 393 417 424 14.0 1.1 10.4 -4.3 -7.8 6.2 1.6 2.1 2.3 2.3 2.1 1.9 1.6 1.8 1.8 

16 สาขาลูกจ้างในครัวเรือนฯ 4 4 3 3 3 3 3 3 0.0 -25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  16,964 17,587 17,490 20,897 22,612 24,953 23,431 23,037 3.7 -0.6 19.5 8.2 10.4 -6.1 -1.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ข้อมูลสถิตกิารท่องเท่ียวของจังหวัดกระบ่ี 

 จังหวัดกระบีเ่ป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพการท่องเท่ียวในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ มีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล ทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสุขภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จังหวัดกระบี่ มีจํานวนนักท่องเท่ียวมากเป็น ลําดับ3 ของภาคใต้ รองจากภูเก็ต สงขลา และลําดับ15 ของประเทศ  ส่วน
รายได้จากการท่องเท่ียวมากเป็น อันดับ 2 ของภาคใต้ รองจาก ภูเก็ต และลําดับ 5 ของประเทศ รองจาก กรุงเทพ ภูเก็ต 
ชลบุรี และเชียงใหม่ 

ในห้วงปีพ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๓ จังหวัดกระบี่มีรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนมาลําดับ แต่ในปี ๒๕๔๘ รายได้
ลดลงถึงร้อยละ ๕๗.๖๗ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย (สึนามิ) แต่จังหวัดมีศักยภาพในการประชาสัมพันธ์และ
สร้างความเชื่อม่ันในความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียวจึงส่งผลให้รายได้การท่องเท่ียวกลับสู่ภาวะปกติ และเพ่ิมสูงข้ึน ในปี
พ.ศ.๒๕๕๒ รายได้ลดลงร้อยละ ๒๕.๑๗ เนื่องจากประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก(Hamburger Crisis) แต่เม่ือเศรษฐกิจ
โลกดีข้ึนรายได้จากการท่องเท่ียวก็เพ่ิมข้ึน 
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ทีม่า : ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ , สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี ่
 

 
รายได้จากการท่องเท่ียว ของจังหวัดกระบ่ี ปี ๒๕๔๓-๒๕๕๓ 

หน่วย : ล้านบาท 

  
 

ป ี ปี 2543 ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

รายได้จาก
ชาวไทย 

3,883.65 4,117.35 3,970.41 5,814.47 6,038.91 3,552.93 5,137.95 6,079.98 7,838.62 6,360.53 10,892.47 

รายได้จาก
ชาวต่างชาติ 

8,206.08 10,082.28 11,622.92 11,651.51 13,256.46 3,840.36 14,681.35 18,648.95 18,967.54 13,698.82 19,496.07 

รวม 12,089.93 14,199.63 15,593.33 17,465.98 19,325.37 7,393.29 19,819.30 24,728.93 26,806.16 20,059.35 30,388.54 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

28.99 17.45 9.82 12.01 10.65 -57.67 168.07 24.77 8.40 -25.17 51.49 
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ที่มา : ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  , สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี ่
 
 
 

ตารางแสดงจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายังจังหวัดกระบ่ี ปี ๒๕๔๓-๒๕๕๓ 
หน่วย : คน 

จํานวน
นักท่องเท่ียว 

ป2ี543 ป2ี544 ป2ี545 ป2ี546 ป2ี547 ป2ี548 ป2ี549 ป2ี550 ป2ี551 ป2ี552 ป2ี553 

ชาวไทย 591,149 591,372 575,009 763,779 793,123 653,266 792,421 936,782 1,399,903 1,082,515 1,238,058 

ชาวต่างชาติ 645,080 765,588 883,762 859,438 1,003,468 373,779 940,530 1,189,325 1,546,043 1,129,726 1,148,208 

รวม 1,236,229  1,356,960  1,458,771  1,623,217  1,796,591  1,027,045  1,732,951  2,126,107  2,945,946 2,212,241 2,386,266 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

12.70  9.77  7.50  11.27  10.68  -42.83  68.73  22.69  38.56  -24.91  7.87  

 
 

ตาราง : สถิติการท่องเท่ียวปี 2553 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
 

จังหวัด จํานวนนักท่องเท่ียว รายได้จากการท่องเท่ียว 
ภูเก็ต 5,471,218  108,446.18 
กระบี่ 2,386,266  30,388.54 
ตรัง 1,110,021  4,497.16 
พังงา 656,710  4,026.22 
ระนอง 434,611  1,428.26 
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ข้อมูลสถิตดิ้านการเกษตรของจังหวัดกระบ่ี 
   

 จังหวัดกระบี่มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 2,942,820  ไร่  เป็นพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร  2,001,908  ไร่  หรือร้อยละ 
85.03  โดยพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 2 ชนิด  คือ ปาล์มน้ํามัน  และยางพารา  นอกนั้น เป็นพ้ืนท่ีปลูกไม้ผล  และพืชไร่ 
พืชผักอ่ืนๆ 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรจังหวัดกระบ่ี  ปี 2554 

พื้นท่ี พื้นท่ีทํา ครัวเรือน จํานวนกลุ่มสถาบันเกษตรกร 

ท้ังหมด การเกษตร เกษตรกร ท่ี อําเภอ 
(ไร)่ (ไร)่ (ครัวเรือน) 

กลุ่ม
แม่บ้าน
เกษตรกร 

กลุ่มยุว
เกษตรกร 

กลุ่มส่งเสริม
อาชีพ 

วิสาหกิจ
ชุมชน 

1 เมืองกระบี่  405,345 259,169 10,196 39 8 39 101 

2 เกาะลันตา 212,402 80,599 4,369 18 6 28 56 

3 คลองท่อม 651,582 413,709 12,682 14 8 22 61 

4 อ่าวลึก 483,118 363,842 8,768 24 13 39 46 

5 เขาพนม 492,826 427,950 6,852 28 13 31 108 

6 
ปลายพระ
ยา 270,854 194,542 6,265 12 6 17 23 

7 ลําทับ 200,443 105,631 6,073 14 4 17 27 

8 
เหนือ
คลอง 226,250 156,466 9,743 16 8 23 86 

รวม 2,942,820 2,001,908 64,948 165 66 216 508 
 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตร จังหวัดกระบ่ี  ปี  2554 
 

การใช้ประโยชน์ จํานวน (ครัวเรือน) พื้นท่ีปลูก (ไร)่ พื้นท่ีให้ผล (ไร)่ 

ยางพารา 33,920 917,045 799,371 

ปาล์มน้ํามัน 22,485 994,724 858176 

กาแฟ 363 3,855 3,855 

ทุเรียน  1,869 4,225 3,881 

มังคุด 1,190 2,206 1,304 

ลองกอง 1,578 3,435 2,866 

เงาะ 1,264 2,665 2,443 

ส้มโชกุน 8 916 816 
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ส้มโอ 31 72 62 

มะพร้าวแก่ 4,711 16,898 14,384 

สับปะรด 289 2,946  260 

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 1,021 100,075 7,652 

รวม 68,729 2,001,908 1,648,420 

  
 
 ปาล์มน้ํามัน  ในจังหวัดกระบี่มีพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามันมากท่ีสุดในประเทศ  โดยมีพ้ืนท่ีปลูก  947,569  ไร่  คิด
เป็น ร้อยละ  40.93  ของพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
 ตาราง :  แสดงพ้ืนท่ีผลผลิตและมูลค่าของปาล์มน้ํามัน พ.ศ. 2550 – 2554 

พ.ศ. พ้ืนท่ีปลูก(ไร)่ พ้ืนท่ีให้ผล(ไร)่ ผลผลิต(ตัน/ไร)่ ผลผลิตรวม(ตัน) มูลค่ารวม(ล้านบาท) 
2550 836,136 728,337 3.18 2,235,769 10,657 

2551 873,331 776,146 3.11 1,763,617 8,636 

2552 895,192 788,599 3.26 2,570,532 9,562 

2553 936,600 820,984 3.30 2,602,803 10,294 

2554 994,724 858,176 3.371 2,893,001 17,188 

 
ยางพารา  ในจังหวัดกระบี่  มีพ้ืนท่ีปลูกยางพารา  917,045  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  45.81  ของพ้ืนท่ีทํา

การเกษตร 

พ.ศ. พ้ืนท่ีปลูก(ไร)่ พ้ืนท่ีให้ผล(ไร)่ ผลผลิต(ตัน/ไร)่ ผลผลิตรวม(ตัน) มูลค่ารวม(ล้านบาท) 
2550 925,884 812,824 306 248,740 16,630 

2551 919,320 797,103 306 145,948 17,935 

2552 925,883 812,824 183 277,822 17,850 

2553 925,065 810,420 342 274,732 12,047 

2554 917,045 799,371 339 252420 26,018 

 
 
 
ด้านการประมง 
จังหวัดกระบี่มีแนวชายฝั่งยาว ๑๖๐ กม. มีการประกอบอาชีพการประมงพ้ืนบ้าน มีเรือจํานวนท้ังสิ้น ๑,๙๘๔ ลํา 

การเลี้ยงกุ้งทะเลมีปริมาณท่ีลดลงเนื่องจากราคากุ้งทะเลลดลง การทําฟาร์มปลาน้ํากร่อยมีแนวโน้มปริมาณการเลี้ยงเพ่ิมข้ึน
จากปีท่ีผ่านมา และการทําฟาร์มอ่ืนๆ มีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 



 9 

ปริมาณการผลิตและมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ําท่ีสําคัญของจังหวัดกระบ่ี  ระหว่าง ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๔ 

การทําประมงพ้ืนบ้าน การเลี้ยงกุ้งทะเล สัตว์น้ําจืด ปลาน้ํากร่อย ปี 
พ.ศ. ปริมาณ 

(ตัน) 
มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า(บาท) 

๒๕๔๙  8,175,439  356,751,285   27,005,827      806,409,671      335,545   10,560,995   1,649,445 48,352,056  
๒๕๕๐    6,842,429  116,554,081   28,137,658   1,148,913,986       228,804     5,844,343      358,736  21,709,244  
๒๕๕๑    4,488,396    72,639,802   26,180,851      824,841,536       149,765     2,446,801      293,898  23,184,496  
๒๕๕๒    4,165,250    93,207,012   22,365,500   1,087,211,378       170,310     5,083,977      375,167  21,400,427  
๒๕๕๓    5,250,000  115,000,000   23,192,380   1,565,500,000       160,000     3,556,400      450,000  23,560,000  
๒๕๕๔    5,500,000  123,560,000   22,421,348      950,650,000       175,600     5,655,000      550,000  24,850,000  

   ท่ีมา:  สํานักงานประมงจังหวัดกระบี่   
ด้านปศุสัตว์ 
ในจังหวัดกระบี่  มีเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพทางด้านปศุสัตว์ไม่มากนัก  ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อย สัตว์ท่ี

เลี้ยงกันมาก ได้แก่ ไก่ไข่/ไก่พ้ืนเมือง รองลงมาคือไก่เนื้อ/เป็ด/สุกร/โคเนื้อ/แพะ และกระบือ   
ปริมาณการผลิตและมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์ท่ีสําคัญของจังหวัดกระบ่ี  ระหว่าง ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 
 

ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ 
รายการ 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
โคเนื้อ ๒๑,๑๙๖ ๓๓๐,๒๙๗,๒๖๘ ๒๐,๙๙๘ ๓๒๒,๘๔๔,๒๕๐ ๑๕,๐๖๑ ๑๙๘,๘๐๕,๒๐๐ ๒๒,๑๓๕ ๒๙๒,๑๘๒,๐๐๐ 
กระบือ ๑,๑๑๗ ๑๘,๑๒๒,๒๐๘ ๖๕๔ ๑๑,๐๑๓,๓๖๐ ๖๕๑ ๑๑,๗๑๘,๐๐๐ ๘๘๓ ๑๕,๘๙๔,๐๐๐ 
สุกร ๔๐,๖๘๕ ๑๗๘,๑๑๘,๙๓๐ ๑๓๐,๓๑๒ ๘๔๑,๔๒๔,๕๘๔ ๒๙,๓๐๙ ๑๙๐,๕๐๘,๕๐๐ ๒๒,๖๕๔ ๑๔๗,๒๕๑,๐๐๐ 
แพะ ๑๔,๖๖๕ ๓๖,๒๘๑,๒๑๐ ๑๕,๘๖๙ ๕๑,๕๗๔,๒๕๐ ๑๓,๓๑๐ ๔๖,๕๘๕,๐๐๐ ๘,๘๒๘ ๓๐,๘๙๘,๐๐๐ 
ไก่เนื้อ ๖๕๔,๒๙๔ ๔๗,๔๘๘,๖๕๘ ๗๗๐,๑๘๔ ๔๗,๑๙๖,๘๗๕ ๘๗๒,๗๘๔ ๕๗,๖๐๓,๗๔๔ ๖๕๐,๐๐๐ ๒๖,๖๕๐,๐๐๐ 
ไก่
พื้นเมือง 

๑,๒๒๓,๖๓๒ ๑๖๐,๓๕๖,๙๗๓ ๑,๐๗๓,๗๖๓ ๑๑๕,๐๓๒,๒๓๐ ๑,๖๙๗,๔๖๗ ๑๙๘,๖๐๓,๖๓๙ ๒๙๘,๕๐๗ ๒๑,๔๙๒,๕๐๔ 

เป็ดเทศ ๙๓,๖๐๓ ๑๗,๘๖๑,๓๒๔ ๑๐๐,๔๗๐ ๑๖,๕๐๔,๒๐๖ ๑๕๔,๙๓๙ ๓๘,๗๓๔,๗๕๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ 
ไก่ไข ่ ๕,๑๙๒,๒๕๐ ๑๒,๙๘๐,๖๒๕ ๒,๕๗๙,๕๐๐ ๗,๓๗๗,๓๗๐ ๑๐,๗๐๙,๐๐๐ ๓๓,๑๙๗,๙๐๐ ๑๐,๕๐๐,๖๑๒ ๓๒,๖๕๖,๙๐๓ 

ท่ีมา: สํานักงานปศุสัตว์จังหวดักระบี่ พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 

ข้อมูลสถิตดิ้านอุตสาหกรรมจงัหวัดกระบ่ี 

ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดกระบ่ี 
จังหวัดกระบี่ได้พัฒนาสินค้าและการบริการของชุมชน โดยมีกลุ่มอาชีพลงทะเบียนในปี ๒๕๕๓ ท้ังสิ้น ๒๓๓ ราย 

จํานวน ๔๘๘ ผลิตภัณฑ์ โดยในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าระดับ ๕ ดาว จํานวน ๑๑ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
สินค้าประเภทอาหารจํานวน๑๐ ผลิตภัณฑ์ ผ้าเครื่องแต่งกาย ๑ ผลิตภัณฑ์ ระดับ๔ ดาว ๒๗ ผลิตภัณฑ์ ระดับ๓ ดาว ๑๖ 
ผลิตภัณฑ์ ระดับ๒ ดาว ๑๑ผลิตภัณฑ์ และระดับ๑ ดาว ๒ ผลิตภัณฑ์  
(ดําเนินการ ๒ ป/ี๑ ครั้ง ครั้งต่อไปเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ) 
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โรงงานอุตสาหกรรม 
     จังหวัดกระบี่ มีโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (สะสม) จํานวน 456 โรงงาน แยกตามจําพวกโรงงาน  ได้ดังนี ้
 

จํานวนโรงงาน จํานวนเงินลงทุน ชาย หญิง จํานวน  
โรงงานจําพวก (โรง) (ล้านบาท) (คน) (คน) (คน) 

1 84 37.28 175 61 236 

2 62 46.81 233 24 257 

3 310 21,157.20 5,260 2,177 7,437 

รวม 456 21,241.29 5,668 2,262 7,930 

จํานวนโรงงานแยกตามอําเภอรวม 3 จําพวก 
       

ลําดับท่ี อําเภอ จํานวน เงินทุน ชาย หญิง รวม 
1 เมือง 168 1,625,130,440 1,663 684 2,347 
2 คลองท่อม 52 529,338,843 736 589 1,325 
3 เกาะลันตา 14 81,960,500 57 17 74 
4 เขาพนม 37 1,676,647,529 806 211 1,017 

5 อ่าวลึก 44 1,748,654,172 1,035 419 1,454 
6 ปลายพระยา 30 533,180,350 316 74 390 
7 ลําทับ 34 1,125,663,700 354 78 432 
8 เหนือคลอง 77 13,920,717,676 701 190 891 
 รวม 456 21,241,293,210 5,668 2,262 7,930 

     ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2555 
  
การทําเหมืองแร ่
    จังหวัดกระบี่  มีเหมืองแร่ท้ังหมด 7 เหมือง ประกอบด้วย หินอุตสาหกรรม 4 เหมือง หินลิกไนต์ 1 เหมือง  
แรโ่ดโลไมต์ 1 เหมือง  และดินอุตสาหกรรม 1 เหมือง (ดินซีเมนต์เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมปนูซีเมนต)์ 

 
อุตสาหกรรมท่ีสําคัญ  

1. อุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาล์มดิบ  
   ปัจจุบันจังหวัดกระบี่ มีโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม จํานวน 25 โรง   กําลังการผลิต 711 ตันปาล์มทะลาย
สด/ชั่วโมง หรือ  9,954 ตัน/วัน (1 วัน คิด 14 ชม.) หรือ  2.98 ล้านตันต่อปี  (1 ปี คิด 300 วัน) 
    ผลติภัณฑ์  ผลพลอยได้ และของเสียหรือกากอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ได้แก่ น้ํามันปาล์ม
ดิบ (crude palm oil)  น้ํามันเมล็ดในปาล์ม (palm kernel oil)  ทะลายปาล์มเปล่า (empty bunch)  เส้นใย (fiber) 
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กะลา (shell) น้ําเสีย  และกากตะกอนน้ํามัน (cake decanter) ซึ่งของเสียท่ีเกิดข้ึนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ได้ท้ังหมด 
(zero waste) เช่น ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใย กะลา นําไปเป็นเชื้อเพลิงหม้อไอน้ํา น้ําเสีย นํามาผลิตแก๊สชีวภาพเพ่ือผลิต
ไฟฟ้า และกากตะกอนน้ํามันนํามาผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
   โรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม จํานวน 12 โรง ผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงจาก Bio gas ผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ 22.39 MWh/ป ีและผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงจาก Boi mass ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 16.89 MWh/
ป ี
 

     2.  อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง  
   2.1  อุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน  ปัจจุบันมีโรงงาน จํานวน 28 โรง  แยกเป็นโรงงานเอกชน จํานวน  
3 โรง  และสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง (สกย.) จํานวน 25 โรง  ในปัจจุบันมีการผลิตจริงประมาณ 115,200 
ตัน/ปี  ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้ท้ังหมดส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และยุโรป   
            2.2  อุตสาหกรรมน้ํายางข้น  ปัจจุบันมีโรงงาน จํานวน 4 โรง กําลังการผลิต 102,000 ตัน/ปี  ในปัจจุบัน
มี 
การผลิตจริงประมาณ 68,400 ตัน/ปี ผลพลอยได้ คือ ยางสกิมเครปและยางสกิมบล็อก ประมาณจํานวน 5,000 ตัน/ปี  
น้ํายางข้นจะส่งจําหน่ายโรงงานผลิตถุงมือแพทย์และถุงยางอนามัยในต่างจังหวัด ส่วนยางสกิมเครปและยาง สกิมบล็อก 
ส่วนใหญ่จะส่งจําหน่ายต่างประเทศ  
   2.3 อุตสาหกรรมยางแท่ง STR  ปัจจุบันมีโรงงานผลิตยางแท่ง STR จํานวน 1 โรง กําลังการผลิต 
120,000 ตัน/ปี  ในปัจจุบันมีการผลิตจริงประมาณ 48,000 ตัน/ปี  ยางท่ีผลิตได้จะส่งจําหน่ายท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือผลิตยางรถยนต ์

   แนวโนม้ในปีนี้ คาดว่าราคายางพารายังคงมีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่องจากความวิตกกังวลเก่ียวกับวิกฤต
เศรษฐกิจสหรัฐ และผลกระทบของวิกฤตหนี้สินของกลุ่มยูโรโซนท่ีอาจลุกลามเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
ในภาพรวม ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มชะลอตัว ซึ่งส่งผลทําให้อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้ม
ชะลอตัว 
    

           3.  อุตสาหกรรมไม้ยางแปรรูป อัด  น้ํายาและอบแห้งไม้   
   ปัจจุบันมีโรงงานท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ จํานวน 16 ประกอบกิจการจริง  
13 โรง เป็นโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราข้ันต้น ความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปยังไม่สูงมากนัก 
เนื่องจากขาดเทคนิควิธีการผลิตท่ีได้มาตรฐาน ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และความชํานาญ รวมท้ังขาดแคลนแรงงานใน
โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา   
    แนวโน้ม ไตรมาส 1 ปี 2555 ความต้องการซื้อไม้ยางพาราแปรรูปจากตลาดหลัก ประเทศจีน คาดว่า จะ
ปรับตัวดีข้ึนจากความต้องการท่ียังมีอย่างต่อเนื่อง  
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บทที่ 7 ข้อมูลด้านสังคม 
 
๗.๑ การสาธารณสุข 
 จังหวัดกระบี่มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐจํานวน 94 แห่ง ดังนี้คือโรงพยาบาล จํานวน 9 แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 72 แห่ง, ศูนย์สุขภาพชุมชนในโรงพยาบาล จํานวน 7 แห่ง, ศูนย์
แพทย์ชุมชน จํานวน 1 แห่ง และหน่วยควบคุมโรคนําโดยแมลง จํานวน  4 แห่ง และมีสถานบริการ
สาธารณสุขภาคเอกชน คือ สถานพยาบาลรับผู้ป่วยค้างคืน จํานวน 1 แห่ง และคลินิกแพทย์ 58 แห่ง  
ตารางท่ี 1  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน  จําแนกรายอําเภอ 

 
หมายเหตุ   * โรงพยาบาลเกาะพีพี สาขาโรงพยาบาลเกาะลันตา  
                 สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน  1  แห่ง 
สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน  จําแนกตามประเภทของสถานบริการ 

สถานบริการภาครัฐ ภาคเอกชน 

อําเภอ รพท./ 
เตียง 

รพช./ 
เตียง 

รพ.
สาขา 

รพ.สต. PCU 
ในรพ. 

CMU นคม. 
 

สถานพยาบาล 
รับผู้ป่วยคา้งคืน 

คลินิก
แพทย ์

เมือง   
เกาะลันตา 
เขาพนม 
คลองท่อม 
อ่าวลึก 
ปลายพระยา 
ลําทบั 
เหนือคลอง 

1/340 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
1/10 
1/30 
1/30 
1/60 
1/30 
1/30 
1/30 

๑* 11 
7 
8 
10 
10 
9 
3 
14 

0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
 

1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 

1/25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

33 
2 
4 
3 
9 
0 
1 
6 

รวม 1/340 7/220 ๑ 72 7 2 4 1/25 58 

ประเภทของสถานบริการ จํานวน (แห่ง) 
สถานพยาบาลประเภทรับผูป้่วยไว้ค้างคนื 1 
คลินิกแพทย์ (คลินิกเวชกรรมทั่วไป เวชกรรมเฉพาะทาง และสหคลินิก) 58 
คลินิกทันตกรรม 
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง 

15 
1 

คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ ์ 75 
ขายยาแผนปัจจบุันบรรจุเสร็จ 21 
ขายยาแผนปัจจบุัน  117 
ขายยาแผนโบราณ 13 
กายภาพบาํบัด 2 
คลินิกเทคนิคการแพทย ์ 7 
คลินิกการแพทย์แผนไทย 2 
คลินิกการแพทย์แผนไทยประยกุต ์ 1 
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บุคลากรสาธารณสุขประเภทต่าง ๆ จําแนกตามสังกัดและสัดส่วนต่อประชากร  จังหวัดกระบี่   

 
                  
 ข้อมูล ณ  กุมภาพันธ์ 2555 
หมายเหตุ  :  
 -  กระทรวงอ่ืนๆ ได้แก่ สถานพยาบาลของเรือนจําจังหวัดกระบี่ 
  -  รัฐวิสาหกิจ  ได้แก่ สถานพยาบาลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  จังหวัดกระบี่ 
 -  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มีแพทย์ 1 คน ทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกร 9 คน และทันตาภิบาล ๒ คน 
 

แหล่งสังกัด บุคลากรสาธารณสุข : ประชากร  
บุคลากร 

สธ
. 

กร
ะท

รว
ง 

อื่น
 ๆ
 

เท
ศบ

าล
 

รัฐ
 วิ
สา
หกิ

จ 

เอ
กช
น 

รว
ม 

จัง
หวั
ด 

จัง
หวั
ด 

(ส
ธ.)
 

ภา
คใ
ต ้

(พ
.ศ
.2
55

2
) 

ปร
ะเ
ทศ

 
(พ
.ศ
.25

52
) 

-แพทย์ 77 0 0 0 20 97 1:4,481 1:5,645 1: 3,815 1: 3,324 
-ทันตแพทย์ 3๓ 0 0 0 7 ๔๐ 1:1๐,๘๖๖ 1:13,171 1:14,044 1:14,833 
-เภสัชกร 43 0 0 0 64 107 1:4,062 1:10,108 1:7,666 1:8,253 
-พ.วิชาชีพ 64

0 
1 2 1 12 656 1:663 1:679 1:573 1:624 

-พ.เทคนิค 20 0 1 0 0 21 ๑:๒๐,698 1:21,733 1:8,857 1:7,675 
-ทันตาภิบาล ๓๗ 0 0 0 0 ๓๗ 1:1๑,๗๔๗ 1:1๑,๗๔๗   
-นักวิชาการ
สาธารณสุข 

18
0 

0 0 0 0 180 1:2,415 1:2,415   

-จพ.
สาธารณสุข 

 
11
7 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
117 

 
1:3,715 

1:3,715 
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สาเหตุการป่วย 

ตารางท่ี 4 จํานวนและอัตราผู้ป่วยนอก ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกจากสถานบริการสาธารณสุข
ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่ ต่อประชากร  100,000  คน   เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2550-2554             

จํานวน   (อัตราต่อแสน) อันดับ 
(ปี 2554) 

สาเหตุการป่วย 
2550 2551 2552 2553 2554 

1. โรคระบบหายใจ 187,479 
(46,056.2) 

198,867 
(47,933.3) 

230,743 
(54,592.8) 

213,279 
(49,624.6) 

200,585 
(46,148.6) 

2. โรคระบบไหลเวียน
เลือด 

104,800 
(25,745.2) 

115,408 
(27,817.0) 

121,074 
(28,644.9) 

128,485 
(29,895.2) 

152,556 
(35,098.6) 

3. โรคระบบย่อยอาหาร 
รวมโรคในช่องปาก 

109,798 
(26,973.0) 

114,628 
(27,628.9) 

120,433 
(28,493.9) 

131,871 
(30,683.0) 

144,408 
(33,223.9) 

4. โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ  
โภชนาการและเมตาบอ
ลิสึม 

85,919 
(21,106.9) 

95,888 
(23,112.1) 

103,859 
(24,572.6) 

113,323 
(26,367.4) 

132,264 
(30,430.0) 

5. โรคระบบกล้ามเนื้อ 
รวมโครงรา่งและเนื้อยึด
เสริม 

69,493 
(17,071.7) 

76,007 
(18,320.1) 

91,311 
(21,603.8) 

86,623 
(20,154.9) 

85,193 
(19,600.4) 

6. โรคติดเชื้อ และ ปรสิต 44,480 
(10,926.9) 

49,932 
(12,035.2) 

58,094 
(13,744.8) 

55,497 
(12,912.7) 

47,187 
(10,856.3) 

7. โรคระบบสืบพันธุ์ร่วม
ปัสสาวะ 

31,571 
(7,755.7) 

35,220 
(8,489.1) 

38,004 
(8,991.6) 

41,006 
(9,541.1) 

45,093 
(10,374.6) 

8. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อ 
ใต้ผิวหนัง 

40,197 
(9,874.8) 

40,882 
(9,853.9) 

43,971 
(10,403.4) 

46,937 
(10,921.0) 

42,560 
(9,791.8) 

9 โรคตารวม
ส่วนประกอบ 
ของตา 

20,345 
(4,997.9) 

22,501 
(5,423.5) 

25,152 
(5,950.9) 

27,717 
(6,449.0) 

21,394 
(4,922.12) 

10. โรคระบบประสาท  15,076 
(3,703.6) 

16,984 
(4,093.7) 

16,875 
(3,992.6) 

18,574 
(4,321.7) 

16,824 
(3,870.7) 

      
 
 
 
 

 

 

 ปี 2554 จังหวัดกระบี่ มีสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกท่ีเข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขสูงสดุคือ          
โรคระบบหายใจ  รองลงมาคือโรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก ตามลําดับ แนวโน้ม         
โรคระบบหายใจลดลง แต่โรคระบบไหลเวียนเลือดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน หมายถึงโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นปัญหา       
สุขภาพของประชาชนจังหวัดกระบี่ 
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ตารางท่ี 5 จํานวนและอัตราผู้ปว่ยใน  ตามกลุ่มสาเหต ุ10 อันดับแรกจากสถานบริการสาธารณสุข  ของกระทรวง  สาธารณสุข 
จังหวัดกระบี่ ต่อประชากร 100,000 คน เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2550-2554 

จํานวน  (อัตราต่อแสน ) อันดับ 
(ปี 2554) 

สาเหตุการป่วย 
2550 2551 2552 2553 2554 

1. โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ 
การเจ็บครรภ์ การคลอด  
ระยะหลังคลอดและภาวะ
อ่ืนๆทางสูติกรรม 

7,902 
(1,941.2) 

9,375 
(2,259.7) 

10,799 
(2,555) 

10,165 
(2,365.1) 

10,980 
(2,526.2) 

2. ความผิดปกติเก่ียวกับต่อมไร้
ท่อ โภชนาการ และเมตะบอ
ลิซึมอ่ืนๆ 

2,552 
(626.9) 

3,456 
(833.0) 

6,112 
(1,446.1) 

6,155 
(1,432.1) 

7,559 
(1,739.1) 

3 ความดันโลหิตสูง 2,392 
(587.6) 

3,041 
(732.9) 

3,513 
(831.2) 

3,635 
(845.8) 

4,022 
(925.3) 

4. โรคอ่ืนของระบบย่อยอาหาร 2,614 
(642.2) 

3,409 
(821.7) 

4,012 
(949.2) 

3,701 
(861.1) 

3,748 
(862.3) 

5. โรคติดเชื้ออ่ืนๆ ของลําไส้ 2,950 
(724.7) 

3,354 
(808.4) 

3,747 
(886.5) 

4,089 
(951.4) 

3,592 
(826.4) 

6. โรคเลือดและอวัยวะสร้าง
เลือดและความผิดปกติบาง
ชนิดท่ีเก่ียวกับระบบ
ภูมิคุ้มกัน 

1,740 
(427.4) 

2,092 
(504.2) 

2,702 
(639.3) 

2,650 
(616.6) 

3,543 
(815.1) 

7. ความผิดปกติอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในระยะปริกําเนิด 

1,484 
(364.6) 

1,950 
(470.0) 

2,625 
(621.1) 

2,445 
(568.9) 

3,050 
(701.7) 

8. โรคอ่ืนๆ ของระบบหายใจ 1,311 
(322.1) 

1,963 
(473.2) 

2,357 
(557.7) 

2,592 
(603.1) 

3,003 
(690.9) 

9. โรคติดเชื้อและปรสิตอ่ืนๆ 1,543 
(379.1) 

2,836 
(683.6) 

3,053 
(722.3) 

3,649 
(849.0) 

2,960 
(681.0) 

10. ปอดอักเสบ 1,650 
(405.3) 

2,107 
(507.9) 

2,009 
(475.3) 

2,516 
(585.4) 

2,673 
(614.9) 

 ปี 2554 จังหวัดกระบี่มีสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในสูงสุดคือ โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บ
ครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอดและภาวะอ่ืนๆทางสูติกรรม รองลงมาคือ โรคความผิดปกติเก่ียวกับต่อไร้ท่อ 
โภชนาการ และเมตะบอลิซ่ึมอ่ืน ๆ  และโรคความดันโลหิตสูง ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6 จํานวนและอัตราป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จําแนกตามสาเหตุการป่วย  
10 อันดับแรก จังหวัดกระบี่ ต่อประชากร 100,000 คน เปรียบเทียบ พ.ศ.2549 - 2553 

 
 ปี 2553 จังหวัดกระบี่ มีผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสูงสุดคือ โรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน รองลงมาคือโรคไข้เลือดออก และโรคปอดบวม ตามลําดับ โรคไข้เลือดออกมีการระบาดสูงสุดใน
รอบ 5 ปี  
 
 
 
 
 

จํานวน  (อัตราต่อแสน) อันดับ 
(ป ี2553) 

สาเหตุการป่วย 
ปี 2549 ปี 2550 ป ี2551 ปี 2552 ปี 2553 

1. 
อุจจาระร่วง
เฉียบพลัน 

7,000 
(1,751.8) 

7,573    
(1,860.4) 

8,688    
(2,094.1) 

9,706    
(2,296.3) 

9,212 
(2,143.4) 

2. ไข้เลือดออก 
177  
(44.3) 

668  
(164.1) 

987  
(237.9) 

877 
(207.4) 

1,692 
(393.7) 

3. ปอดบวม 
1,350 
(337.8) 

1,289 (316.7) 1,515 (365.2) 1,484 
(351.1) 

1,671 
(388.8) 

4. ตาแดง 
1,315 
(329.1) 

608  
(149.4) 

615  
(148.2) 

2,586 
(611.8) 

691 
(160.8) 

5. สุกใส 
214  
(53.6) 

326  
(80.1) 

522  
(125.8) 

492 
(116.4) 

371 
(86.3) 

6. ไข้หวัดใหญ่ 
104  
(26.0) 

121 
 (29.7) 

149  
(35.9) 

667 
(157.8) 

288 
(67.0) 

7. กามโรค 
198 
(49.6) 

212 
(52.1) 

224  
(53.9) 

179 
(42.3) 

139 
(32.3) 

8. วัณโรคปอด 
114 
(28.5) 

119 
(29.2) 

106  
(25.6) 

124 
(29.3) 

122 
(28.4) 

9. อาหารเป็นพิษ 
197  
(49.3) 

175  
(43.0) 

272  
(65.6) 

212 
(50.1) 

112 
(26.1) 

10. งูสวัส 
87 

(21.7) 
71 

(17.4) 
77  

(18.6) 
109  
(25.8) 

110  
(25.6) 
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ตารางท่ี 7 จํานวนและอัตราตายตอ่ประชากร 100,000 คน จําแนกตามสาเหตุการตาย  10   อันดับแรก 
จังหวัดกระบี่   เปรียบเทียบปี พ.ศ.2549 - 2553               

  ปี 2553  กลุ่มโรคท่ีเป็นสาเหตุการตายของประชาชนจังหวัดกระบี่ เป็นอันดับ 1 คือ โรคชรา รองลงมาคือ
โรคมะเร็งทุกชนิด และอุบัติเหตุจากการขนส่ง ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน (อัตราต่อแสน ) 
อันดับ 
(ป2ี553) 

สาเหตุการตาย 
2549 2550 2551 2552 2553 

1. ชราภาพ (R54) 314 (78.6) 115 (28.3) 357 (86.1) 
232  
(54.9) 

400 
(93.1) 

2. มะเร็งทุกชนิด  (C00-D48) 162 (40.5) 185  (45.5) 179  (43.1) 
216  
(51.1) 

212  (49.3) 

3. อุบัติเหตุจากการขนส่ง (V01-99) 124 (31.0) 116  (28.5) 148  (35.7) 
124  

(29.34) 
106 
(24.7) 

4. โลหิตเป็นพิษ  (A419) 
50  

 (12.5) 
64   

(15.7) 
50  

 (12.1) 
64   

(15.1) 
84   

(19.5) 

5. หัวใจขาดเลือด (I20-25) 
60  

 (15.0) 
72  (17.7) 

97  
(23.4) 

80  
(18.9) 

79 
(18.4) 

6. หลอดเลือดสมอง  (I60-69) 
43   

(10.8) 
43   

(10.8) 
45  

 (10.9) 
50   

(11.8) 
73  

(17.0) 

7. ถูกฆาตกรรม  (X85-Y09) 
48   

(12.0) 
57   

(14.0) 
103  (24.8) 

68   
(16.1) 

68   
(15.8) 

8. ไตวาย   (N17- N19) 
41  

 (10.3) 
55   

(13.5) 
61   

(14.7) 
49  

 (11.6) 
54 

 (12.6) 

9. ปอดบวม  (J12-J18) 
36   
(9.0) 

42   
(10.3) 

40  
 (9.6) 

50  
 (11.8) 

52  
 (12.1) 

10. ปอดอุดก้ันเรื้อรัง (J40-J47) 
27   
(6.8) 

36 
 (8.8) 

38   
(9.2) 

33  
 (7.8) 

29  
 (6.8) 
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ตารางท่ี 8 จํานวนและอัตราต่อแสนประชากร สาเหตุการป่วยและตายเนื่องจากอุบัติเหตุ  10  อันดับแรก 
จังหวัดกระบี่ ปี 2551 - 2553                     

จํานวน (อัตราต่อแสน) 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
                    

อันดับ 
(ปี 2553) 

สาเหตุป่วยและตาย 
ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย 

1 อุบัติเหตุการขนส่งทางบก 8,563 
(2,063.9) 

126 
(30.4) 

9,154 
(2,165.8) 

137 
(32.4) 

8,639 
(2,010.1) 

124 
(28.9) 

2 สัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุ
สิ่งของ 

7,036 
(1,695.9) 

23  
(5.5) 

8,015 
(1,896.3) 

4  
(0.9) 

8,504 
(1,978.7) 

11 
(2.6) 

3 สัมผัสกับแรงเชิงกลของ
สัตว/์คน 

6,292 
(1,516.6) 

7 
 (1.7) 

6,813 
(1,611.9) 

2  
(0.5) 

6,599 
(1,535.4) 

3 
(0.7) 

4 พลัดตกหรือหกล้ม 4,224 
(1,018.1) 

14 
 (3.4) 

4,719 
(1,116.5)  

6  
(1.4 ) 

4,029 
(937.5)  

9  
(2.1 ) 

5 สัมผัสพิษจากสัตว์หรือพืช 865 
(208.5) 

1  
(0.2) 

1,326 
(313.7) 

0  
(0) 

1,631 
(379.5) 

0  
(0) 

6 ถูกทําร้ายด้วยวิธีต่างๆ 1,104 
(266.1) 

33 
 (7.9) 

1,508 
(356.8)  

47 
(11.1) 

1,555 
(361.8)  

36 
(8.4) 

7 สัมผัสความร้อน ของร้อน 250  
(60.3) 

0  
(0) 

210  
(49.7) 

0  
(0) 

221 
(51.4) 

0  
(0) 

8 บาดเจ็บโดยไม่ทราบ
เจตนา 

138  
(33.3) 

1  
(0.2) 

149  
(35.3) 

1  
(0.2) 

194  
(45.1) 

6  
(1.4) 

9 ทําร้ายตัวเองด้วยวิธีต่างๆ 145  
(34.9) 

10  
(2.4) 

167  
(39.5) 

15  
(3.5) 

167  
(38.9) 

16  
(3.7) 

10 สัมผัสกระแสไฟฟ้ารังสี
และอุณหภูมิ 

105 
(26.3) 

3 
(0.8 

105 
(25.8) 

5 
(1.2) 

148 
(35.7) 

10 
(2.4) 

 สาเหตุการป่วยเนื่องจากอุบัติเหต ุท่ีมีผู้ป่วยสูงสุดคือ อุบัติเหตุการขนส่งทางบก ซึ่งมีความรุนแรงเป็น
อันดับ 1 ด้วย รองลงมาคือ อุบัติเหตุจากจากสัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุสิ่งของ และอุบัติเหตุจากสัมผัสกับแรง
เชิงกลของสัตว์และคน ตามลําดับ สังเกตได้ว่าอัตราป่วยจากอุบัติเหตุการขนส่งทางบกลดลง แต่ยังสูงอยู่ 
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๗.๒ การศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่  จัดบริการการศึกษา 2 รูปแบบ  คือการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  การศึกษาในระบบ  เป็นการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล    ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
   การศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้อ่ืนๆ 
  ปีการศึกษา 255๔( ข้อมูล 10 มิถุนายน 255๔) มีจํานวนโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 265 โรงเรียน 3 สาขา โรงเรียนภาครัฐ 222 
โรงเรียน โรงเรียนของเอกชน จํานวน 40 โรงเรียน 

ตาราง : ข้อมูลจํานวนนักเรียนปีการศึกษา พ.ศ. 2551 – 2554 
จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 

2551 2552 2553 2554 ระดับการศึกษา 
รัฐ เอกชน รัฐ เอกชน รัฐ เอกชน รัฐ เอกชน 

ก่อนประถมศึกษา 
- อนุบาล 3 ขวบ 
- อนุบาล 1  
- อนุบาล 2 

 
- 

3,400 
4,290 

 
1,843 
1,687 
1,746 

 
- 

3,506 
4,229 

 
1,611 
1,818 
1,675 

 
- 

3,606 
4,207 

 
1,739 
1,838 
1,837 

 
- 

3,376 
4,144 

 
1,990 
2,130 
2,180 

ระดับประถมศึกษา 
- ประถมศึกษาปีท่ี 1 
- ประถมศึกษาปีท่ี 2 
- ประถมศึกษาปท่ีี 3 
- ประถมศึกษาปีท่ี 4 
- ประถมศึกษาปีท่ี 5 
- ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
5,543 
5,341 
5,438 
5,515 
5,735 
6,286 

 
1,597 
1,537 
1,532 
1,439 
1,434 
1,298 

 
5,637 
5,331 
5,277 
5,422 
5,435 
5,642 

 
1,676 
1,524 
1,487 
1483 
1,404 
1,431 

 
5,481 
5,326 
5,216 
5,240 
5,392 
5,372 

 
1,792 
1,676 
1,516 
1,475 
1,455 
1,393 

 
5,522 
4,116 
5,259 
5,161 
5,214 
5,305 

 
2,075 
1,795 
1,695 
1,524 
1,462 
1,447 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
5,560 
5,186 
4,810 

 
1,246 
1,204 
1,095 

 
5,665 
5,092 
4,641 

 
1,163 
1,112 
1,050 

 
5,136 
5,309 
4,777 

 
1,123 
1,071 
976 

 
1,173 
1,041 
1,127 

 
952 
892 
808 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
2,512 
2,287 
2,104 

 
518 
413 
323 

 
2,450 
2,337 
2,073 

 
604 
435 
373 

 
2,669 
2,183 
2,101 

 
623 
551 
439 

 
- 
- 
- 

 
524 
403 
372 

รวมจํานวนท้ังสิ้น 64,006 19,646 62,637 18,846 62,015 19,504 42,438 20,249 
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 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียน ( หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 )  
 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผ่าเกณฑ์การประเมินการ

เรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  ปีการศึกษา 2551 – 2553  เปรียบเทียบผลการประเมิน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ กับระดับประเทศ  โดยจําแนกตาม
ระดับการศึกษา ดังนี้  
 ตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างระดับเขตพื้นท่ี กับระดับประเทศ 

เปรียบเทียบผลการประเมิน 
ระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ัน ป.3 

ปี 
2551 

ปี 
2552 

ปี 
2553 

ปี 
2551 

ปี 
2552 

ปี 
2553 

ภาษาไทย 49.66 46.43 47.85 51.60 46.74  

- ทักษะการเขียน 54.21 50.75 53.93  58.20  
- ทักษะการอ่าน 86.38 89.83 83.71  84.84  
- ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 54.63 54.99 42.63  53.79  
คณิตศาสตร์ 45.25 48.37 39.29 48.39 48.73  
วิทยาศาสตร์ 45.19 39.45 45.33 48.79 39.66  
 

ตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างระดับเขตพื้นท่ี กับระดับประเทศ 
เปรียบเทียบผลการประเมิน 

ระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ช้ัน ป.6 
ปี 
2551 

ปี 
2552 

ปี 
2553 

ปี 
2551 

ปี 
2552 

ปี 
2553 

ภาษาไทย 39.99 37.21 28.75 42.02 38.58 31.22 
คณิตศาสตร์ 40.45 33.09 30.21 43.76 35.88 34.85 
วิทยาศาสตร์ 48.51 36.04 36.80 51.68 38.67 41.56 
ภาษาอังกฤษ - 27.92 15.03 - 31.75 20.99 
สังคมศึกษา  32.78 45.27  33.90 47.07 
สุขศึกษาและพลศึกษา  65.01 53.55  64.76 54.31 
ศิลปะ  39.12 36.94  42.49 41.10 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  50.44 49.01  51.69 52.52 
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ตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างระดับเขตพื้นท่ี กับระดับประเทศ 
เปรียบเทียบผลการประเมิน 

ระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ัน ม.3 
ปี 

2551 
ปี 

2552 
ปี 

2553 
ปี 

2551 
ปี 

2552 
ปี 

2553 
ภาษาไทย 40.74 34.40 42.59 41.09 35.35 42.80 
คณิตศาสตร์ 32.00 24.96 22.74 32.66 26.05 24.18 
วิทยาศาสตร์ 38.37 27.24 28.67 39.44 29.16 29.17 
สังคมศึกษา 40.68 39.31 14.38 41.42 39.70 16.19 
ภาษาอังกฤษ 31.30 20.98 40.22 32.42 22.54 40.85 
สุขศึกษาและพลศึกษา  55.78 70.38  56.70 71.97 
ศิลปะ  32.27 27.86  32.95 28.48 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  32.85 47.44  33.86 47.07 
 
 จากการเปรียบเทียบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต่ํากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ไม่มีข้อมูลระดับประเทศเปรียบเทียบ   
  
 
   จํานวนนกัเรียนออกกลางคัน  ปีการศึกษา 2553  จําแนกตามสาเหตุการออกกลางคัน ดังนี้  

จํานวนนักเรียนออกกลางคันตามระดับช่วงการศึกษา 
ท่ี จําแนกตามสาเหตุ อนุบาล ช่วงชั้นท่ี1 ช่วงชั้นท่ี 

2 
ช่วงชั้นท่ี 

3 
ช่วงชั้นท่ี 
4 

รวม 

1 ฐานะยากจน 0 0 4 8 0 12 
2 มีปัญหาครอบครัว 1 2 4 28 0 35 
3 สมรสแล้ว 0 0 3 18 0 21 
4 มีปัญหาในการปรับตัว 0 1 1 11 0 13 
5 ต้องคดี / ถูกจับ 0 0 0 0 0 0 
6 เจ็บป่วย / อุบัติเหตุ 0 0 2 2 0 4 
7 อพยพตามผู้ปกครอง 0 1 4 11 0 16 
8 หาเลี้ยงครอบครัว 0 0 1 3 0 4 
9 อ่ืนๆ 5 8 11 27 0 51 

รวมจํานวนนักเรียน          
ออกกลางคัน 

6 12 30 108 0 156 

 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2554 
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จํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2553  
มากท่ีสุด คือนักเรียนระดับชั้นช่วงชั้นท่ี 3 ( ม.1 – ม.3 ) คิดเป็นร้อยละ  0.20 รองลงมา คือ นักเรียนระดับ
ช่วงชั้นท่ี 2 ( ป.4 – 6 ) คิดเป็นร้อยละ 0.05 และ นักเรียนช่วงชั้นท่ี 1      ( ป.1 – ป.3 ) คิดเป็นร้อยละ 
0.02 และต่ําสุด คือระดับชั้นอนุบาล คิดเป็นร้อยละ 0.01  สาเหตุท่ีนักเรียนออกกลางคันมากท่ีสุด คือ อ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ  0.09 รองลงมา คือ มีปัญหาครอบครวั คิดเป็นร้อยละ 0.06  และต่ําสุด คือ หาเลี้ยง
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 0.01 
 
 

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนข้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2554 

จํานวนประชากร 

จํานวนประชากรวัยเรียนท่ีเกิดปี พ.ศ 2547 6,992 
ร้อยละ 

เข้าเรียนในตําบลในสังกัด 3,553 50.82 
เข้าเรียนในตําบลต่างสังกัด 1,170 16.73 
เข้าเรียนนอกตําบลในสังกัด 1,243 17.78 
เข้าเรียนนอกตําบลนอกสังกัด 899 12.86 
ไปเรียนต่างจังหวัดในสังกัด 92 01.31 

 

เรียนชั้นอ่ืนในสังกัด 35 0.50 
รวมท้ังหมด 6,992 100 

 

สถานศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ระดับจังหวัด ๑ ศูนย์ / ศูนย์ระดับอําเภอ  8    ศูนย์  

           
          ตาราง : จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ 2554 ของสํานักงาน          
                     ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบ่ี 
 

ภาคเรียนท่ี 1/2554 
สถานศึกษา 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รวม 
กศน.อําเภอเมืองกระบี่ 29 607 785 149 1,570 
กศน.อําเภออ่าวลึก 19 460 458 - 937 
กศน.อําเภอปลายพระยา 20 140 190 - 350 
กศน.อําเภอเกาะลันตา 39 151 192 - 382 
กศน.อําเภอเหนือคลอง 23 449 510 - 982 
กศน.อําเภอลําทับ 12 141 162 - 315 
กศน.อําเภอคลองท่อม 41 363 517 - 921 
กศน.อําเภอเขาพนม 8 155 298 - 461 
รวม 191 2,466 3,112 149 5,918 
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๗.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ จปฐ. 
ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานจังหวัดกระบ่ี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 
 ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๔ ตามตัวชีว้ัด ๖ หมวด ๔๒ ตัวชี้วัด จังหวัด
กระบี่ ได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือนในเขตชนบท จํานวน ๘ อําเภอ ๕๑ ตําบล ๓๘๕ หมู่บ้าน  
๖๖,๑๔๑ ครัวเรือน สมาชิกรวม ๒๔๘,๐๒๓ คน แยกเป็นชาย ๑๒๖,๘๗๗ คน หญิง ๑๒๑,๑๔๖ คน พบว่า
จังหวัดกระบี่มีคุณภาพชีวิตบรรลุเป้าหมาย จปฐ. จํานวน ๒๘ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดท่ี ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑,๑๒, 
๑๕,๑๗,๒๒,๒๓,๒๕,๒๖,๒๘,๒๙,๓๐,๓๑,๓๓,๓๔,๓๖,๓๗,๓๙,๔๐และ ๔๒) และไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 
๑๔ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดท่ี ๓,๑๐,๑๔,๑๖,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๔,๒๗,๓๒,๓๕,๓๘ และ ๔๑) 

 จากผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต วัดตามเครื่องชี้วัด จปฐ.  จาํนวน ๖ หมวด ๔๒ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
หมวดท่ี ๑ สุขภาพดี หมวดท่ี ๒ มีบ้านอาศัย หมวดท่ี ๓ ฝักใฝ่การศึกษา หมวดท่ี ๔ รายได้ก้าวหน้า หมวดท่ี 
๕ ปลูกฝังค่านิยมไทย และหมวดท่ี ๖ ร่วมใจพัฒนา พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลการพัฒนาเท่ากับปี ๒๕๕๓ 
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๒ คิดเป็น ๑๖.๖๗ รายละเอียดการระดับคุณภาพชีวิตของประชากรผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
ย้อนหลัง ตามตารางท่ี ๑) 

 ระดับคุณภาพชีวิตของประชากรผ่านเกณฑ์ จปฐ. จังหวัดกระบ่ี (ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) 
 

ป ี จํานวนประชากร 
(คน) 

จํานวน
ครัวเรือน 

ผ่านเกณฑ์ 
จปฐ. (ตัว) 

ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
(ตัว) 

คิดเป็นรอ้ยละ 

๒๕๕๑ ๒๑๔,๔๐๑ ๕๙,๑๕๙ ๓๐ ๑๒ เพ่ิม ๗.๑๔ 
๒๕๕๒ ๒๔๔,๒๓๓ ๖๒,๖๓๖ ๒๔ ๑๘ ลดลง ๒๐ 
๒๕๕๓ ๒๕๑,๐๑๔ ๖๕,๒๖๓ ๒๘ ๑๔ เพ่ิม ๑๖.๖๗ 
๒๕๕๔ ๒๔๗,๗๖๙ ๖๖,๑๔๑ ๒๘ ๑๔ - 
 
 ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนท่ีจัดเก็บจากทุกครัวเรือน ท่ีมีผู้อาศัย
อยู่จริงในหมู่บ้าน ชุมชน เป็นประจําทุกปี เพ่ือแสดงถึงสภาพความจําเป็นพ้ืนฐานของคนในครัวเรือนด้านต่าง 
ๆ เก่ียวกับคุณภาพชีวิตท่ีได้กําหนดมาตรฐานข้ันต่ําเอาไว้ว่า คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไร
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ 
         ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2554 ตามตัวชี้วัด 6 หมวด 42 ตัวชี้วัด 
จังหวัดกระบี่ ได้ดําเนินการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือนในเขตชนบท จํานวน  8 อําเภอ 51 ตําบล 385 
หมู่บ้าน  66,141 ครัวเรือน  สมาชิกรวม 248,023 คน แยกเป็นชาย 126,877 คน หญิง 121,146 คน 
พบว่าคนจังหวัดกระบี่มีคุณภาพชีวติบรรลุเป้าหมาย  จปฐ. จํานวน  28 ตวัชี้วัด และยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
จํานวน 14 ตัวชีว้ัด ดังนี ้
    1.  ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมาย จํานวน 28 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) ตัวช้ีวัดท่ี 1 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดและฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ 
2) ตัวช้ีวัดท่ี 2  แม่ท่ีคลอดลูกไดร้ับการทําคลอดและดูแลหลังคลอด 
3) ตัวช้ีวัดท่ี 4 เด็กแรกเกิดถึง 1 ปีเต็มได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้าง

ภูมิคุ้มกันโรค 
4) ตัวช้ีวัดท่ี 5 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 4 เดือนแรกติดต่อกัน 
5) ตัวช้ีวัดท่ี 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปีเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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6) ตัวช้ีวัดท่ี 7 เด็กอายุ 6 – 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
7) ตัวช้ีวัดท่ี 8 เด็กอายุ 6- 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง

สร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค 
8) ตัวช้ีวัดท่ี 9  ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
9) ตัวช้ีวัดท่ี 11 คน อาย ุ35 ปีข้ึนไปได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี 
10) ตัวช้ีวัดท่ี 12 คนอายุ 6 ปีข้ึนไปออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วนั วันละ 30 นาที 
11) ตัวช้ีวัดท่ี 13 คนท่ีมีสิทธิ์ในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีหลักประกันสุขภาพ  
 (ได้รับบัตรทอง) 
12) ตัวช้ีวัดท่ี 15 ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 
13) ตัวช้ีวัดท่ี 17 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและถูก

สุขลักษณะ 
14) ตัวช้ีวัดท่ี 22 เด็กอายุต่ํากว่า 3 ปีเต็มได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้จากการทํา

กิจกรรม ร่วมกับผู้ใหญ่ในบ้าน 
15) ตัวช้ีวัดท่ี 23 เด็กอายุ 3- 5 ปี เต็มได้รบับริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
16) ตัวช้ีวัดท่ี 25 เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า 
17) ตัวช้ีวัดท่ี 26 เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แต่ไม่ได้เรียนต่อมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าและยังไม่มีงานทําได้รับการฝึกอบรมอาชีพ 
18) ตัวช้ีวัดท่ี 28 คนในครัวเรือนได้รับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 

ครั้ง 
19) ตัวช้ีวัดท่ี 29 คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได้ 
20) ตัวช้ีวัดท่ี 30 คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าคนละ 23,000 บาทต่อคน

ต่อปี 
21) ตัวช้ีวัดท่ี 31 ครัวเรือนมีการเก็บออม 
22) ตัวช้ีวัดท่ี 33  คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 
23) ตัวช้ีวัดท่ี 34 คนในครัวเรือนได้ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมและมารยาทไทย 
24) ตัวช้ีวัดท่ี 36 คนสูงอายุได้รับการเอาใจใส่จากครัวเรือน 
25) ตัวช้ีวัดท่ี 37 คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 
26) ตัวช้ีวัดท่ี 39 คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือประโยชน์ของ

ชุมชนหรือ ท้องถ่ิน 
27) ตัวช้ีวัดท่ี 40 คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม เก่ียวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถ่ิน 
28) ตัวช้ีวัดท่ี 42 คนอายุ 18 ปีข้ึนไป ท่ีมีสิทธิ์เลอืกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในชุมชนของตน 

2.  ตัวช้ีวัดท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 14 ตัวชีว้ัด ได้แก่ 
1) ตัวช้ีวัดท่ี 3  เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไม่ต่ํากว่า 2,500 กรัม 
2) ตัวช้ีวัดท่ี 10 คนในครัวเรือนมีความรู้ในการใช้ยาท่ีถูกต้องเหมาะสม 
3) ตัวช้ีวัดท่ี 14 ครัวเรือนมีความม่ันคงในท่ีอยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร 
4) ตัวช้ีวัดท่ี 16  ครัวเรือนมีน้ําใช้เพียงพอตลอดปี 
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5) ตัวช้ีวัดท่ี 18 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 
6) ตัวช้ีวัดท่ี 19 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธ ี
7) ตัวช้ีวัดท่ี 20 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8) ตัวชีวัดท่ี 21 ครัวเรือนมีความอบอุ่น 
9) ตัวช้ีวัดท่ี 24 เด็กอายุ 6- 15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ี
10) ตัวช้ีวัดท่ี 27 คนอายุ 15 – 60 ปี อ่านเขียน ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ 
11) ตัวช้ีวัดท่ี 32 คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา 
12) ตัวช้ีวัดท่ี 35 คนอายุ 6 ปี ข้ึนไปทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์

ละ 1 ครั้ง  
13)  ตัวช้ีวัดท่ี 38 คนในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีตั้งข้ึนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตําบล  
14) ตัวช้ีวัดท่ี 41 คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน /ชุมชน  

3. ตัวช้ีวัดท่ีต่ํากว่าเป้าหมาย จปฐ. มากท่ีสุด 5 อันดับแรก (เรียงตามลําดับจากมากไปหา
น้อย ) 

1) ตัวช้ีวัดท่ี 41 คนในครัวเรือน มีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน               
ผ่านเกณฑ์ 64,022 ครัวเรือน ต้องแก้ไข 2,119 ครัวเรือน ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 3.2  

2) ตัวช้ีวัดท่ี 18 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ผ่านเกณฑ์ 64,312 ครัวเรือน 
ต้องแก้ไข  1,829 ครัวเรือน ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 2.8   

3) ตัวช้ีวัดท่ี 20 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านเกณฑ์ 
65,283 ครัวเรือน ต้องแก้ไข 858  ครัวเรือน ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 1.3  

4) ตัวช้ีวัดท่ี 16 ครัวเรือนมีน้ําใช้เพียงพอตลอดป ีผ่านเกณฑ์ 61,952 ครัวเรือน 
ต้องแก้ไข 4,183  ครัวเรือน ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 1.3 

5) ตัวช้ีวัดท่ี 19 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี ผ่านเกณฑ์ 65,721 
ครัวเรือน ต้องแก้ไข 420  ครัวเรือน ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 0.6 

ตัวช้ีวัดท่ีต่ํากว่าเป้าหมาย จปฐ. มากท่ีสุด 5 อันดับแรก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

5. ตัวช้ีวัดท่ีต่ํากว่าเป้าหมาย จปฐ.น้อยท่ีสุด 5 อันดับแรก (เรียงตามลําดับจากน้อยไปมาก) 
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 1) ตัวช้ีวัดท่ี 27 คนอายุ 15 – 60 ปี อ่านเขียน ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ 
ผ่านเกณฑ์   172,637 คน ต้องแก้ไข 32 คน ต่ํากว่าเปา้หมาย ร้อยละ 0.01 

 2) ตัวช้ีวัดท่ี 21 ครัวเรือนมีความอบอุ่น ผ่านเกณฑ์ 66,128 ครัวเรือน ต้องแก้ไข 13 
ครัวเรือน ต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.01 

 3) ตัวช้ีวัดท่ี 3 เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไม่ต่ํากว่า 2,500 กรัม ผ่านเกณฑ์ 2,755 คน 
ต้องแก้ไข 1 คน ต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.03   

 4)  ตัวช้ีวัดท่ี 14 ครัวเรือนมีความม่ันคงในท่ีอยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร ผ่าน
เกณฑ์ 66,055 ครัวเรือน ต้องแก้ไข 86 ครัวเรือน ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 0.1 

 5)  ตัวช้ีวัดท่ี 10 คนในครัวเรือนมีความรู้ในการใช้ยาท่ีถูกต้องเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ 
66,059 ครัวเรอืน ต้องแก้ไข 82 ครัวเรือน ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 0.1 

 

             ตัวช้ีวัดท่ีต่ํากว่าเป้าหมาย จปฐ. น้อยท่ีสุด 5 อันดับแรก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดเหล่านี้ เป็นตัวชีว้ัดท่ีเกือบจะบรรลุเป้าหมายแล้วภารกิจท่ีเก่ียวข้องจึงควรกําหนดเป็น 
เป้าหมายเฉพาะเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนให้ครัวเรือนผ่านเกณฑ์และหมู่บ้านบรรลุเป้าหมายจึงจะทําให้คุณภาพ
ชีวิตของคนกระบี่ดีข้ึนและบรรลุเป้าหมาย จปฐ. เพ่ิมมากข้ึนด้วย 
  6. ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  รายอําเภอ 
 อําเภอเมืองกระบ่ี บรรลุเป้าหมาย 28 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด 
 อําเภอเขาพนม   บรรลุเป้าหมาย 28 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด 
 อําเภอเกาะลันตา   บรรลุเป้าหมาย 31 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 11 ตัวชี้วัด 
 อําเภอคลองท่อม   บรรลุเป้าหมาย 33 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด 
 อําเภออ่าวลึก   บรรลุเป้าหมาย 38 ตัวชี้วัด ไม่บรรลเุป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด 
 อําเภอปลายพระยา  บรรลุเป้าหมาย 32 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด 
 อําเภอลําทับ   บรรลุเป้าหมาย 38 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด 
 อําเภอเหนือคลอง  บรรลุเป้าหมาย 33 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด 
 7. อําเภอท่ีบรรลุเป้าหมาย จปฐ. มากท่ีสุด  2 อําเภอ ได้แก่ 
 1) อําเภออ่าวลึก    ผ่านเกณฑ์ จปฐ. จํานวน 38 ตัวชี้วัด 
 2) อําเภอลําทับ    ผ่านเกณฑ์ จปฐ. จํานวน 38 ตัวชี้วัด  
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    8. อําเภอท่ียังไม่บรรลุเป้าหมาย จปฐ. มากท่ีสุด  2 อําเภอ ได้แก่      
 1) อําเภอเมืองกระบี่  ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 28 ตัวชี้วัด 
 2) อําเภอเขาพนม   ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 28 ตัวชี้วัด  
    9. อําเภอท่ีมีครัวเรือนผ่านเกณฑ์เรื่องรายได ้(ไม่ต่ํากว่า 23,000 บาท/คน/ป)ี เป้าหมายร้อยละ 
80  
                 ได้แก่  
        1) อําเภอลําทับ   รายได้เฉลี่ย  81,459.87  บาท/คน/ปี 
        2) อําเภอเขาพนม   รายได้เฉลี่ย  79,786.92  บาท/คน/ปี  
        3) อําเภอคลองท่อม  รายได้เฉลี่ย  66,353.20  บาท/คน/ปี 
        4) อําเภอปลายพระยา  รายได้เฉลี่ย  62,836.57  บาท/คน/ปี 
        5) อําเภออ่าวลึก   รายได้เฉลี่ย  61,591.21  บาท/คน/ปี 
        6) อําเภอเหนือคลอง  รายได้เฉลี่ย  61,155.02  บาท/คน/ปี  
 10. อําเภอท่ีมีครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องรายได ้(ไม่ต่ํากว่า 23,000 บาท/คน/ปี) ได้แก่ 
        1) อําเภอเกาะลันตา  รายได้เฉลี่ย 52,380.44  บาท/คน/ปี  ตกเกณฑ์ 8 ครัวเรือน 
        2) อําเภอเมืองกระบี ่ รายได้เฉลี่ย 67,826.92  บาท/คน/ปี  ตกเกณฑ์ 4 ครัวเรือน  
 
 
 
  
๗.๔ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร้องเรียนของประชาชนจังหวัดกระบ่ี 
 

ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดกระบี่ เป็นศูนย์รวมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดกระบี ่
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ.่ร้องเรียนผ่านช่องทางสํานักนายกรัฐมนตรี มากท่ีสุด รองลงมา คือ ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดกระบี่ กระทรวงมหาดไทย จวนผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามลําดับ   

 

 
ผลการรับเร่ืองร้องเรียนจําแนกเป็นรายอําเภอ 

 

อําเภอท่ีมีการร้องเรียนมากท่ีสุด คือ อําเภอเมืองกระบี่ รองลงมาอําเภอคลองท่อม และอําเภอเหนือ
คลอง ประเด็นปัญหาท่ีได้รับการร้องเรียนมากท่ีสุด คือ กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน รองลงมา คือ กลุ่มกล่าวโทษ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ , กลุ่มขอความช่วยเหลือ , กลุ่มแจ้งเบาะแส , กลุ่มปัญหาท่ีดิน และ กลุ่มเรื่องท่ัวไป  
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การร้องเรียนรายอําเภอ ระหว่าง ปี พ.ศ.2550 – 2554 
ตาราง : แสดงการร้องเรียนรายอําเภอ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2550 - 2554 

 
เร่ืองร้องเรียน  (รายอําเภอ) ปี 

พ.ศ. เมือง อ่าว
ลึก  

คลอง
ท่อม 

เกาะลันตา ลําทับ  เขาพนม เหนือคลอง ปลายพระ
ยา 

รวม 

ยุตเิร่ือง อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน 
การ 

2550 53 13 33 18 7 9 16 9 158 158 0 
2551 83 24 41 40 4 13 41 16 262 262 0 
2552 97 31 52 31 8 25 32 26 302 293 8 
2553 121 30 39 15 9 22 26 26 288 266 19 
2554 49 23 26 12 8 25 10 25 178 112 66 
2555 
(ม.ค.-
พ.ค.) 

66 11 12   6 4 12 11  9 131   62 17 

รวม 469 132 203 122 40 106 136 111 1319 1153 110 
 
 
ท่ีมา : ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดกระบี ่

 
 
 

 
๗.๕ กําลังแรงงานและจํานวนผู้ว่างงาน 

จังหวัดกระบี่ มีกําลังแรงงานท้ังหมดท่ีมีอายุ ๑๕ ปีข้ึนไปในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๒๙๗,๗๒๓คน 
เป็นผูอ้ยู่ในกําลังแรงงาน ๒๑๘,๒๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ 73.31 และผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน ๗๙,๔๓๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.68 

ตาราง : แสดงจํานวนการมีงานทําและการว่างงานของประชากรจังหวัดกระบ่ี 
ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน (คน) ผู้ท่ีไม่อยู่ในกําลังแรงงาน (คน) 

ผู้มีงานทํา ๒๑๖,๖๑๗ ผู้ทํางานบ้าน ๓๒,๖๐๐ 

ผู้ว่างงาน ๑,๖๗๒ เรียนหนังสือ ๒๓,๓๒๕ 

ผู้รอฤดูกาล ๕๓๔ อ่ืนๆ ๒๓,๕๐๙ 

รวม ๒๑๘,๒๘๙ รวม ๗๙,๔๓๔ 
 ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดกระบี ่
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๗.๖ สวัสดิการทางสังคม 

 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพจังหวัดกระบี ่
ประจําเดือนมีนาคม 2555 

ตารางท่ี 1  จํานวนและร้อยละการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชนจังหวัดกระบี ่
แหล่งข้อมลู  :  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

 
ความคลมุการมหีลักประกันสุขภาพของจังหวัดกระบี่ ณ 10 มนีาคม 2555 คิดเป็นร้อยละ 99.93 เมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาสแรก ณ 10 ธันวาคม 2554  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.35 โดยมยีอดผู้ท่ียังไม่มีหลกัประกันสุขภาพใดๆ ซึ่ง
เป็นเป้าหมายการลงทะเบียนผู้มสีทิธ์ิตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าลดลง จํานวน 35 คนคิดเป็นร้อยละ 10.00 
สําหรับอัตราการลงทะเบยีนทดแทนรวม จากการเปรียบเทียบจํานวนประชาชนจังหวัดอ่ืนท่ีมาลงทะเบียนในจังหวัดกระบี ่
พบว่า มากกว่าจํานวนประชาชนจงัหวัดกระบีไ่ปลงทะเบยีนจังหวัดอ่ืน ร้อยละ 1.34 
 
 
 

ธันวาคม 2554 มีนาคม 2555 เพิ่ม/ลด ลําดับที ่
  

ประเภทสิทธิ ์
  จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

 ประชากรตามทะเบยีนราษฎร์ 434,227   435,700   1,473   

1 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหนา้             

 1.1  ข้ึนทะเบยีนจังหวัดอ่ืน 24,308 5.60 24,685 5.67 377 1.55 

 1.2  ตามทะเบียนราษฎร 346,519 79.80 347,238 79.70 719 0.21 

 รวม 370,827 85.40 371,923 85.36 1,096 0.30 

 1.3  จังหวัดอ่ืนมาข้ึนทะเบียน 29,644 6.83 30,541 7.01 897 3.03 

 รวม 400,471   402,464   1,993 0.50 

2 สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 25,338 5.84 25,373 5.82 35 0.14 

3 สิทธิประกันสงัคม 36,247 8.35 36,553 8.39 306 0.84 

4 สิทธิครูเอกชน 636 0.15 634 0.15 -2 -0.31 

5 สิทธิอ่ืนๆ 82 0.02 107 0.02 25 30.49 

6 บุคคลรอพิสูจน์สถานะ 355 0.08 404 0.09 49 13.80 

7 บุคคลมีปัญหาสถานะและสิทธ ิ 392 0.09 391 0.09 -1 -0.26 

  รวมมีหลักประกันสุขภาพ 433,877 99.92 435,385 99.93 1,508 0.35 

  ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพ 350 0.08 315 0.07 -35 -10.00 
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การให้การสงเคราะห์คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
ตาราง : แสดงจํานวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมท่ีได้รับการช่วยเหลือของจังหวัดกระบ่ี 

อําเภอ 
จํานวน

ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ 

สงเคราะห์
ครอบครัว
อุปถัมภ ์/      

เด็ก/ผู้มีรายได้
น้อย 

คนพิการ รวม (ราย) 
จํานวนเงิน
งบประมาณ 

เมืองกระบี่ ๓๘ ๙๘ ๑๖๕ ๑๔ ๓๑๕ ๗๖๕,๓๗๕ 
เหนือคลอง ๕๕ ๗๐ ๑๖๒ ๑๗ ๓๐๔ ๗๗๗,๘๑๕ 
คลองท่อม ๔๒ ๙๕ ๑๗๒ ๑๕ ๓๒๔ ๗๓๓,๘๗๕ 
เขาพนม ๒๐ ๔๗ ๑๔๓ ๙ ๒๑๙ ๔๕๐,๘๗๕ 
เกาะลันตา ๕๓๗ ๓๖ ๑๘๕ ๑๔ ๗๗๒ ๖๕๑,๑๒๕ 
อ่าวลึก ๒๘ ๗๓ ๑๙๐ ๗ ๒๙๘ ๔๖๒,๘๗๕ 
ปลายพระยา ๑๕ ๓๗ ๑๗๖ ๗ ๒๓๕ ๓๑๕,๘๗๕ 
ลําทับ ๑๒ ๒๗ ๙๗ ๑๒ ๑๔๘ ๒๒๘,๘๗๕ 

รวม  ๗๔๗ ๔๘๓ ๑,๒๙๐ ๙๕ ๒,๖๑๕ ๔,๓๘๖,๖๙๐ 
 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
 
ตาราง : แสดงงบประมาณในการช่วยเหลือเบีย้ยังชีพแก่ประชาชน 
 

ประเภท 
อําเภอ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
รวม 

จํานวนเงิน
งบประมาณ 

เมืองกระบี่ ๖,๗๘๓ ๘๗๔ ๑๐ ๗,๖๖๗ ๘,๐๙๙,๐๐๐ 

เหนือคลอง ๕,๒๐๔ ๗๒๒ ๔๕ ๕,๙๗๑ ๖,๓๐๙,๕๐๐ 

คลองท่อม ๕,๒๐๓ ๕๕๘ ๖๕ ๕,๘๒๖ ๖,๐๗๒,๕๐๐ 

เขาพนม ๓,๘๗๖ ๔๘๒ ๔๔ ๔,๔๐๒ ๔,๖๒๑,๐๐๐ 

เกาะลนัตา ๒,๐๗๐ ๒๙๔ ๕ ๒,๓๖๙ ๒,๕๑๓,๕๐๐ 

อ่าวลึก ๔,๖๙๓ ๖๑๙ ๒๑ ๕,๓๓๓ ๕,๖๓๒,๐๐๐ 

ปลายพระยา ๓,๒๙๒ ๔๓๕ ๑ ๓,๗๒๘ ๓,๙๔๕,๐๐๐ 

ลําทับ ๑,๖๑๗ ๒๔๔ ๒๔ ๑,๘๘๕ ๑,๙๙๕,๐๐๐ 

รวม  ๓๒,๗๓๘ ๔,๒๒๘ ๒๑๕     



 

__________________________________________________________________ Chapter 7 - 20 

จํานวนเงินรวม ๓๒,๗๓๘,๐๐๐ ๖,๓๔๒,๐๐๐ ๑๐๗,๕๐๐ ๓๗,๑๘๑ ๓๙,๑๘๗,๕๐๐ 

ท่ีมา : สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดกระบี ่
 
7.7 การประกันสังคมและการให้บริการ 

กองทุนประกันสังคม 
 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
(ข้อมูล ณ พ.ค.55) 

สถานประกอบการ 2,562 แห่ง 2,536 แห่ง 2,601 แห่ง 
จํานวนผู้ประกันตน มาตรา 33 34382 ราย 3,2419 ราย 33,532 ราย 
จํานวนผู้ประกันตน มาตรา 39 3108 ราย 3,843 ราย 4,063 ราย 
ผู้ใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วย 4841 ราย 4,176 ราย 2,220 ราย 
ผู้ใช้สิทธิกรณีคลอดบุตร 2457 ราย 1,916 ราย 987 ราย 
ผู้ใช้สิทธิกรณีทุพพลภาพ 2 ราย 0 ราย 3 ราย 
ผู้ใช้สิทธิกรณีตาย 92 ราย 73 ราย 39 ราย 
ผู้ใช้สิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร 2469 ราย 1,610 ราย 898 ราย 
ผู้ใช้สิทธิกรณีชราภาพ 395 ราย 297 ราย 193 ราย 
ผู้ใช้สิทธิกรณีว่างงาน 1960 ราย 1,967 ราย 510 ราย 
 
 

กองทุนเงินทดแทน 
 

รายการ ปี 2553 ปี 2554  ปี 2555 
 (ข้อมูล ณ พ.ค.55) 

สถานประกอบ 2,252 แห่ง 2,219 แห่ง 2,240 แห่ง 
ลูกจ้าง 29,704 ราย 27,480 ราย 28,500 ราย 
รับแจ้งประสบอันตราย 350 ราย 223 ราย 035 ราย 
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 208 ราย 136 ราย 80 ราย 
หยุดงานเกิน 3 วัน 143 ราย 91 ราย 48 ราย 
สูญเสียอวัยวะ 5 ราย 1 ราย 0 ราย 
ทุพพลภาพ 0 ราย 0 ราย 0 ราย 
ตาย/สูญหาย 5 ราย 0 ราย 2 ราย 
 
- กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนท่ีให้ความคุ้มครองกับลูกจ้างท่ีบังคับตามกฎหมาย มาตรา 33 
- กองทุนเงินทดแทน คือ กองทุนท่ีให้ความคุ้มครองกับผู้ประกันตนตามสมัครใจซึ่งเคยเป็นลูกจ้างตามมาตรา 
33 มาก่อน และมาสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ด้วยความสมัคร 
 



บทที่ 8 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละความม่ันคง 
       8.1 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
                  1. ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 45 ป่า เนื้อท่ี 1,415952 ไร่ ส่วนหนึ่งมอบให้สํานักงาน
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร (สปก.) เนื้อท่ี 560,627 ไร่ คงเหลือพ้ืนท่ีป่า 855,325 ไร ่
            2. อุทยานแห่งชาต ิมีจํานวน 4 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา และอุทยานแห่งชาติธารโบกธรณี รวมเนื้อ 
422,512 – 0 – 68 ไร ่
            3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มี 2 แห่ง คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาประ – บางคราม รวมเนื้อท่ี 193,988 ไร่ อยู่ในเขตท้องท่ีจังหวัดกระบี่ 140,188 ไร)่  
            4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลอยู่ในท้องท่ีตําบล
เกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา เนื้อท่ี 30,633 ไร ่
            5. พื้นท่ีป่าชายเลน บริเวณริมฝั่งทะเลในพ้ืนท่ี 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอ
อ่าวลึก อําเภอเหนือคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา เนื้อท่ีประมาณ 221,900 ไร่  

พื้นท่ีป่าไม้ของจังหวัดกระบ่ี ปี พ.ศ.2552 มีเนื้อท่ีป่าคงเหลือประมาณ 609,700 ไร่ หรือร้อยละ 
20.32 ของเนื้อท่ีจังหวัด (ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Land sat – 5 TM มาตราส่วน 1:50,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สาเหตุท่ีทําให้พ้ืนท่ีป่าของจังหวัดลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้อย่างรุนแรง ปัจจัยด้านการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากร ทําให้มีความต้องการท่ีดินเพ่ือทํากินและอยู่อาศัยเพ่ิมข้ึน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีการขยายตัว
ทางดา้นเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน ทําให้มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพ่ิมข้ึนเพ่ือต้องการท่ีดินทําให้ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๑) ป่ายชายเลน ป่ายชายเลนของจังหวัดกระบี่  เกิดข้ึนตามแนวชายฝั่งทะเลบริเวณหาด

โคลนและท่ีราบใกล้ปากแม่น้ํา บริเวณท่ีสําคัญ  ได้แก่ บริเวณปากแม่น้ํากระบี่ ถํ้าลอด และเกาะห้อง พ้ืนท่ีป่า
ชายเลนในท้องท่ีจังหวัดกระบี่  สํารวจเม่ือปี  พ.ศ. ๒๕๔๕ มีเนื้อท่ีประมาณ  ๒๑๘,๒๕๐ ไร่ ปัญหาท่ีสําคัญ 
คือพ้ืนท่ีป่าชายเลนของจังหวัดกระบี่  ได้ถูกบุกรุกทําลายเพ่ือปลูกสิ่งก่อสร้าง และมีบางส่วนถูกเปลี่ยนสภาพ
ไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้ง 

๒) ปะการัง จังหวัดกระบี่มีแนวปะการังส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามเกาะต่างๆ  มีแนวปะการัง
เพียงส่วนน้อยท่ีก่อตัวได้ตามชายฝั่งถึงแผ่นดินใหญ่รวมพ้ืนท่ีของปะการังจังหวัดประมาณ ๑๓.๕๓ ตาราง
กิโลเมตร  แนวปะการังท่ีอยู่ตามเกาะต่างๆ ส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง  แนวปะการังของจังหวัด
กระบี่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี  และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 
บริเวณท่ีปะการังถูกทําลาย ได้แก่ บริเวณรอบเกาะพีพีดอน และบริเวณหมู่เกาะพีพีมายังชายฝั่งกระบี่ สาเหตุ
เนื่องจากการทําการประมงท่ีผิดวิธีโดยใช้เรืออวนรุน อวนลาก การระเบิดปลา การท้ิงสมอของเรือท่องเท่ียว  
การท้ิงขยะและสิ่งปฏิกูลลงทะเล การลักลอบเก็บปะการังขาย 

๓) หญ้าทะเล  แหล่งหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่อยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกัน 
พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่บริเวณบ้านท่าเลน  บ้านเตาถ่าน  บ้านเขาท่องใต้  บ้านหลุมถ่าน  อ่าวนาง ของอําเภอเมือง 
และบริเวณเกาะจํา เกาะศรีบอยา เกาะแล้ง เกาะต่อ ของอําเภอเหนือคลอง  พบได้ว่าจังหวัดกระบี่  มีสภาพ
พ้ืนท่ีในท้องทะเลท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลท่ีสําคัญมาก สํารวจพบชนิดพันธุ์ของหญ้า



ทะเลมากท่ีสุดในประเทศไทย  จํานวน  ๘  ชนิด  ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ  Halophila ovalis ซึ่งเป็นแหล่ง
ของหอย   ชักตีน  หอยแครงและอาหารของพะยูนอีกด้วย  สาเหตุของความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลได้แก่            
การทําประมงในแหล่งหญ้าทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครื่องมือ อวนรุน อวนลาก การทํานากุ้ง ส่งผลให้
น้ําทะเลมีปริมาณตะกอนสูง  มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล 

๔) ชายฝั่งและชายหาด การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณชายฝั่งท่ีมีปัญหาการกัดเซาะ
รุนแรง มี ๔ บริเวณ คือบ้านคลองทราย   อยู่ตอนเหนือของจังหวัดกระบี่  บ้านคลองประสงค์  อยู่บริเวณทิศ
ตะวันออกของปากคลองกระบี่ใหญ่  หรือฝั่งตรงข้ามเมืองกระบี่  บ้านแหลมงามอยู่บริเวณตอนใต้ของเมือง
กระบี่   และสุสานหอยแหลมโพธิ์   ตําบลไสไทย  อําเภอเมือง   ซึ่งเป็นแหล่งธรณีวิทยาท่ีหายาก  
ประกอบด้วยซากดึกดําบรรพ์ของหอยขมน้ําจืด อายุประมาณ  ๔๐ - ๕๐   ป ี

8.๒ สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 สืบเนื่องมาจากการพัฒนา ด้านการท่องเท่ียว ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดการเสื่อม
โทรม โดยเฉพาะเรื่องขยะมูลฝอยและน้ําเสีย 
 - คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่งอันดามัน มีจุดเก็บตัวอย่าง ๖๕ จุด จากดัชนีคุณภาพน้ําทะเล ซึ่งกําหนด
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปีพ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่าระดับคุณภาพ
น้ําทะเลจังหวัดกระบี่ อยู่ในระดับดี และดีมาก จะอยู่ในระดับพอใช้คือเกาะลันตา(บ้านศาลาด่าน)  
ตาราง : แสดงสถานการณ์ของประเทศไทย ปี ๒๕๕๒ 

ระดับดัชนีคุณภาพน้ําทะเล บริเวณ 

ดีมาก (๙๑-๑๐๐) 
 

ดี (๘๑-๙๐) 
 
 
 

พอใช้ (๕๑-๘๐) 
 

เสื่อมโทรม (๒๖-๕๐) 
 

เสื่อมโทรมตก (๐-๒๕) 

เกาะพีพี (อ่าวโล๊ะบาเต,หาดโล๊ะดาลัม,หาดยาว) อ่าวมาหยา 
 
เกาะพีพี (แหลมตง,หาดโล๊ะดาลมั,หาดต้นไทร) 
เกาะลันตา (แหลมโตนด,ด้านใตห้าดคลองกวาง,บา้นคลองนิน),อ่าวไร่เลย,์
หาดชุมชนศรีลายาหาดนพรัตน์ธารา 
 
เกาะลันตา(บ้านศาลาด่าน) 
 
ไม่ม ี
 
ไม่ม ี

 
 
ปริมาณขยะมูลฝอย / น้ําเสีย / บ่อบําบัด / ท่ีท้ิงขยะ / ในบริเวณท่ีท่องเท่ียวหลัก เช่นบริเวณ  

เกาะพีพี อ่าวนาง และเกาะลันตา จะเห็นได้ว่า ปัญหาน้ําเสียท่ีอ่าวนาง และขยะมูลฝอยท่ีเกาะลันตาใหญ่และ
เกาะพีพี จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 
 
 
 
 

����� : �	�
��
������ 
 



ตาราง : แสดงปริมาณขยะมูลฝอย น้ําเสีย บ่อบําบัด ท่ีท้ิงขยะ 
ปริมาณขยะ 
ตัน/วัน 

ปริมาณนํ้าเสีย 
ลบ.ม./วัน 

ปีพ.ศ. ปีพ.ศ. 
การจัดการขยะ การจัดการนํ้าเสีย 

หน่วยงาน 
๒๕

๕๐
 

๒๕
๕๑
 

๒๕
๕๒
 

๒๕
๕๓
 

๒๕
๕๐
 

๒๕
๕๑
 

๒๕
๕๒
 

๒๕
๕๓
 จํานวน

สถานที่
ฝังกลบ
,เผาขยะ 

ปริมาณ
ขยะที่

จัดการได้ 

ปริมาณขยะที่
จัดการไม่ได้ 

จํานวน
บ่อ
บําบัด 

ปริมาณ
ที่บําบัด 

๑.องค์การบริหารส่วนตําบล 
ไสไทย 
๒.  องค์การบริหารส่ วน ตําบล   
อ่าวนาง 
- เกาะพีพี 
- อ่าวนาง 
๓. เทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ ่
๔. องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะ
ลันตาใหญ ่

๓-๖ 
 
 
 

๘.๐ 
- 

๓.๐ 
๓.๖ 

๕-๑๐ 
 
 
 

๘.๖ 
- 

๓.๖ 
๕.๔ 

๕-๑๐ 
 
 
 

๘.๐ 
- 

๓.๖ 
๖.๕ 

๕-๑๐ 
 
 
 
- 
- 

๒.๔ 
๗.๓ 

- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

- 
 
 
 

๓๙๖.๗
๙ 

๘๐๐ 
- 
- 

๑ (ฝังกลบ) 
 
 
 
๑ 
 
๑ 
๑ 

ทั้งหมด 
 
 
 

๒.๔ 
 

ทั้งหมด 
๑๘.๓ 

- 
 
 
 
 
 

๑ ตัน(ยกเว้นแก้ว) 
๔.๕ 

- 
 
 
 
๑ 

๑ (๒ ถัง) 
- 
- 

- 
 
 
 

๓๙๖.๗๙ 
๓๐๐ 
- 
- 

ที่มา: องค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย องค์การบริหารส่วนตําบล อ่าวนาง เทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ่และองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลันตาใหญ ่

 



8.3. สถานการณ์ด้านความม่ันคงและความปลอดภัย 
ยาเสพติด 

 ปญัหายาเสพติดของจังหวัดกระบี่ อยู่ในระดับปานกลางแต่สถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงข้ึน 
พ้ืนท่ีแพร่ระบาทกระจายตัว อยู่ในย่านชุมชนของทุกอําเภอ โดยเฉพาะ อ.เมืองกระบี่ อ.อ่าวลึก อ.คลองท่อม 
อ.เขาพนม อ.เหนือคลอง ในภาพรวมจังหวัดกระบี่ ไม่ได้เป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดแต่เป็นจุดหมาย
ปลายทางของการลําเลียงยาเสพติดจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เข้ามาในพ้ืนท่ี จ.กระบี่ โดยลักลอบลําเลียง มากับรถยนต์
ส่วนตัว หรือใช้เส้นทางรถทัวร์ หรือติดต่อซื้อขาย ยาเสพติดกับนักค้าในภาคอ่ืน 

  สถานการณ์การผลิต / การลักลอบปลูกพืชเสพติด 
  ๑.๑) สถานการณ์การผลิต 
      -ไม่มีการผลิตยาบ้า เฮโรอีน และสารระเหย แต่มีการนําเข้ามาจากพ้ืนท่ีอ่ืน พบ

การผลิตกระท่อม สี่คูณร้อย ในทุกพ้ืนท่ีของจังหวัดกระบี ่
  ๑.๒) สถานการณ์การลักลอบปลูกพืชเสพติด 
      -พืชกระท่อม ยังคงมีการปลูกแซมกันกับพืชสวนกระจายอยู่เกือบทุกอําเภอ 

เช่น อ.เมืองกระบี่ อ.ปลายพระยา อ.อ่าวลึก อ.เขาพนม แต่มีปริมาณไม่มากนักสว่นใหญ่ปลูกไว้บริโภคในกลุ่ม
แรงงาน ส่วนนักเรียน นักศึกษาลักลอบนํามาแปรรูป ใส่รวมกับส่วนผสมอ่ืน 

      -กัญชาสด มีการลักลอบปลูกกัญชาสดในพ้ืนท่ี อ.ลําทับ อ.เขาพนม ปริมาณ
กัญชาสดท่ีจับกุมได้มีปริมาณไม่มากนัก 

แผนภูมิท่ี ๑ แสดงจํานวนคดีพืชกระท่อมและกัญชาสด เปรียบเทียบ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 
 

 
 
ท่ีมา: ข้อมูลจากแบบรายงาน ปส.๑ ภ.จว.กระบี ่
  
 
 



 สถานการณ์การค้ายาเสพติด 
  ๑) แหล่งท่ีมาของยาเสพติด มาจากพ้ืนท่ีใกล้เคียง จ.ตรัง จ.นครศรีธรรมราช ฯ 

และพ้ืนท่ีภาคอ่ืน ยาเสพติดท่ีมีการค้ามากท่ีสุด คือ ยาบ้า ไอซ์ และพืชกระท่อม และมีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม
เครือข่ายการค้าในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง 

  ๒) กลุ่มการค้า กลุ่มการค้ายาเสพติดหลัก ๆ ในพ้ืนท่ีแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
      - กลุ่มการค้าเดิม เป็นในพ้ืนท่ีกระบี่ เป็นเครือข่ายท่ีมีความเชื่อมโยงกับ

เครือข่ายทางภาคเหนือ จาการหยุดพฤติการณ์ไประยะหนึ่ง ขณะนี้เริ่มกลับมาเคลื่อนไหวในพ้ืนท่ีอีก และ
พัฒนาจากการขายยาบ้าอย่างเดียวมาเป็นการขายยาบ้าควบคู่กับยาไอซ์ ในพ้ืนท่ี ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา 
อ.เขาพนม 

      - กลุ่มการค้าใหม่ เป็นนักค้ารายย่อยในพ้ืนท่ีกระบี่ และนักค้าในพ้ืนท่ีภาคใต้
ตอนบน เช่น อ.ชัยบุรี อ.พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี , อ.ทุ่งสง อ.ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ตะก่ัว
ป่า จังหวัดพังงา มีแนวโน้มของผู้ค้ารายใหม่ต่างพ้ืนท่ีเข้ามาค้ายาเสพติดในพ้ืนท่ี และพัฒนาจากผู้เสพมาเป็น
ผู้ค้า โดยกลุ่มนักค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็น กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกร ทําสวน ทําไร่ อาชีพไม่
แน่นอน 

      - กลุ่มนักค้าจากต่างภูมิภาค มีแนวโน้มการเข้ามากระทําผิดเพ่ิมมากข้ึน
โดยเฉพาะการจําหน่ายยาไอซ์ จากจังหวัด อ่างทอง กาญจนบุรี กรุงเทพฯ เชียงราย เชียงใหม่ หรือตรัง การ
บักบอบนําเข้ามาทางรถปรับอากาศ ทางท่าอากาศยาน เนื่องจากค่าขนส่งถูกและมีความเสี่ยงน้อยกว่า และ
เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มการค้าในปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ และกลุ่มการค้า ปี ๒๕๕๔ พบว่ามีความซับซ้อนมากข้ึน 

แผนภูมิท่ี ๒ แสดงสถิติผลการจับกุม เปรียบเทียบ ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 
    จากสถิติการจับกุมเปรียบเทียบตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ถึงปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ พบว่าสถานการณ์ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มรุนแรงข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติการจับกุมคดียาเสพติด
ปี ๒๕๕๑ มีการจับกุมท้ังสิ้น ๖๑๗ คดี ๗๖๖ คน เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๔ ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น ๑,๖๖๘ คดี 
๒,๐๕๒ คน 



แผนภูมิท่ี ๓ แสดงสถิติการจับกุมช่วง ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔  จําแนกรายอําเภอ 

  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔มีการจับกุมรวมท้ัง
สิ้น ๑,๖๖๘ คดี ผู้ต้องหา ๒,๐๕๒ คน อําเภอท่ีมีการจับกุมมากท่ีสุด ได้แก่ อ.เมืองกระบี่ ๔๘๓ คดี ๖๔๔ คน 
รองลงมา คือ อ.อ่าวลึก ๒๕๗ คดี ๒๖๔ คน อ.คลองท่อม ๒๓๙ คดี ๒๒๗ คน และจับกุมน้อยท่ีสุด อ.ลําทับ 
๙๓ คดี ๙๙ คน 

ตารางท่ี ๑ แสดงสถิติจับกุมตามข้อหา ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔ 
รวมคดี ผลิต จําหน่าย ครอบครอง

เพ่ือจําหน่าย 
ครอบครอง เสพ  

เดือน 
คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน 

ตุลาคม ๕๓ 97 121 10 16 22 34 6 8 38 45 21 18 
พฤศจิกายน ๕๓ 122 115 5 10 8 10 22 23 50 55 37 13 
ธันวาคม ๕๓ 132 183 9 25 9 10 27 33 82 110 5 5 
มกราคม ๕๔ 148 157 5 12 11 15 24 32 73 74 36 24 
กุมภาพันธ ์๕๔ 116 152 8 19 5 6 21 25 80 98 2 5 
มีนาคม ๕๔ 146 190 2 6 16 22 41 52 78 91 9 9 
เมษายน ๕๔ 118 138 4 5 11 10 30 37 69 80 6 6 
พฤษภาคม ๕๔ 164 184 6 11 17 18 22 32 96 111 23 12 
มิถุนายน ๕๔ 163 201 10 18 17 21 43 56 90 103 3 3 
กรกฎาคม ๕๔ 129 170 9 24 15 20 17 21 86 103 2 2 
สิงหาคม ๕๔ 166 229 9 2 24 19 36 62 93 119 4 4 
กันยายน ๕๔ 166 212 4 6 7 8 61 77 92 119 2 2 

รวม 1,668 2,052 81 177 162 193 350 462 927 1,108 150 103 
 

จากสถิติการจับกุมท้ังหมดรวมทุกข้อหา ๑,๖๖๘ คดี ประเภทข้อหาท่ีมีการจับกุมมากท่ีสุด ได้แก่ 
ข้อหาครอบครอง จํานวน ๙๒๗ คดี คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๓ ของคดีท้ังหมด รองลงมาได้แก่ ข้อหาครอบครอง
เพ่ือจําหน่าย ๓๕๐ คดี ร้อยละ ๒๐.๙๘ และข้อหาจําหน่าย ๑๖๒ คดี ร้อยละ ๙.๗๑ 



แผนภูมิท่ี ๔ แสดงจํานวนคดีจําหน่ายในพื้นท่ีจังหวัดกระบ่ี เปรียบเทียบห้วงปี ๒๕๕๐ – ปี ๒๕๕๔ 

 
 จากผลการจับกุม คดีจําหน่ายเปรียบเทียบตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน ปี 

๒๕๕๔ เพ่ิมข้ึน อย่างต่อเนื่อง จาก ๘๗ คดี เป็น ๑๖๒ คด ี
 ตัวยา 
  ตัวยาเสพติดท่ีมีการจับกุมสูงสุด ๓ ดับแรก ได้แก้ ยาบ้า ๖๙๐ คดี รองลงไปคือ ไอซ์ ๕๑๖ 

คดี และกระท่อม ๒๒๕ คดี จากจํานวนคดีท้ังหมด ๑,๖๖๘ คด ีผู้ต้องหา ๒,๐๕๒ คน 
               พฤติการณ์กระทําความผิด 

       กัญชา ถ้ามาในปริมาณมากจะบรรจุในกระสอบสินค้าเกษตร และซุกซ่อนในรถยนต์เพ่ือ
ลําเลียงเข้พ้ืนท่ีในเวลากลางคืน หากปริมาณไม่มากนักจะซุกซ่อนตามร่างกาย 

   ยาบ้าและยาไอซ์ จะซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทาง ตามร่างกาย เครื่องแต่งกาย สินค้าเกษตร 
หรือซุกซ่อนในรถยนต์ท่ีดัดแปลงมาเพ่ือขนส่งยาเสพติดโดยเฉพาะ 
                วิธีการติดต่อซ้ือขาย 

   จะเป็นการติดต่อซื้อขายกันทางโทรศัพท์ และส่งยาเสพติดตามท่ีได้นัดแนะกันไว้ตาม
สถานท่ีต่าง ๆ เช่น สถานบันเทิง หอพัก โรงเรียน สถานีขนส่ง รีสอร์ท ปั้มน้ํามัน แหล่งชุมชน ตลาดสด หน้า
ร้านสะดวกซื้อ กระท่อมนา สวนยางพารา 
                 ราคา 

    ยาบ้าขายปลีก เม็ดละ ๒๐๐ - ๓๕๐ บาท แถวละ ๑,๙๐๐ – ๒,๕๐๐ บาท ถุงละ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ บาท มัดละ ๒๕,๐๐๐ – ๒๗,๐๐๐ บาท 

    ยาไอซ์ จีละ ๓,๐๐๐ – ๔,๕๐๐ บาท ขีดละ ๒๓๐,๐๐๐ – ๒๖๐,๐๐๐ บาท แบ่งขายเป็น
ถุงเล็กถุงละ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท 

    กัญชาแบ่งขายห่อละ ๑๐๐ – ๑๒๐ บาท กิโลกรัมละ ๑๘,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท (ราคา
ท่ีเกาะพีพี กิโลกรัมละ ๑๘,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท) 

     พืชกระท่อม ๕๐ ใบ ๒๐ บาท บรรจุใส่ขวดเครื่องดื่มชูกําลัง ขวดละ ๒๐ บาท 



 การชําระเงิน 
  การชําระเงินค่ายาเสพติดผ่านทางบัญชีธนาคาร ผู้ขายมักจะให้ผู้ซื้อโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารท่ีผู้ค้ากําหนดซึ่งจะใช้ชื่อบุคคลอ่ืน เพ่ือเป็นการหลบหนีการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี หรือในบางกรณี
จะมีการให้เครดิตกัน โดยการนํายาเสพติดไปจําหน่ายให้หมดก่อนแล้วจึงโอนเงินเข้าบัญชีในภายหลัง วิธีนี้จะ
ให้เครดิตเฉพาะคนคุ้นเคยหรือลูกค้าประจําเท่านั้น 

 การรับ – ส่งยาเสพติด 
  มีท้ังผู้ขายส่งในพ้ืนท่ีเดินทางไปรับยาเสพติดจากเอเย่นต์ด้วยตนเอง หรือมีคนมาส่งให้ และ

มีความระมัดระวังตัวเพ่ิมข้ึน โดยนัดสถานท่ี แล้วนํายาเสพติดไปวางไว้ในสถานท่ีท่ีนัดหมาย ในภาพรวม
จังหวัดกระบี่ ไม่ได้เป็นเส้นทางผ่านยาเสพติดแต่เป็นจุดหมายปลายทางของการลําเลียงยาเสพติดจากพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ เข้ามาในพ้ืนท่ี จ.กระบี่ จ.พังงา จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง หรือจากภาคกลาง ภาค
อีสาน และภาคใต้ตอนล่าง โดยลักลอบลําเลียงมากับรถยนต์ส่วนตัว หรือใช้เส้นทางรถทัวร์ หรือติดต่อซื้อขาย
ยาเสพติดกับนักค้าในภาคอ่ืน แล้วส่งของในรูปพัสดุภัณฑ์ 
            ๒.๕ เส้นทางการลําเลียงยาเสพติด 

  เส้นทางแรก ลําเลียงยาบ้ามาจากภาคใต้ตอนล่าง จ.ตรัง ซึ่งมีพ้ืนท่ีติดกับจ.กระบี่ ลําเลียง
โดยการใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ เป็นหลัก ผ่านอําเภอวังวิเศษ จ.ตรัง และเข้าสู่พ้ืนท่ี จ.กระบี่ มายัง อ.เมือง
กระบี่  เส้นทางท่ีสอง จากนักค้ายาบ้าในภาคกลาง โดยเฉพาะจาก กทม. ติดต่อซื้อขายกันทางโทรศัพท์ 
ลําเลียงยาบ้ามาทางรถทัวร์ เครื่องบิน มาด้วยตนเองหรือจัดส่งเป็นพัสดุ และส่งมอบของเม่ือถึงจุดหมาย  
เส้นทางท่ีสาม จาก จ.ราชบุรี โดยลักลอบนํายาบ้ามาพร้อมกับรถทัวร์ หรือแอบอ้างเป็นรถทัวร์รับส่ง
นักท่องเท่ียว เพ่ือนํายาบ้าและกัญชาส่งต่อให้ผู้ค้าใน จ.กระบี่ และภูเก็ตต่อไป 

      เส้นทางท่ีสี่ ใช้รถยนต์ส่วนตัวขับจาก อ.ทุ่งสง จงนครศรีธรรมราช เข้า อ.เวียงสระ อ.
พระแสง ขับมุ่งหน้าสู่ ถนนเซาท์เทิร์น อ.ปลายพระยา อ.อ่าวลึก เข้าสู่ อ.เมือง จ.กระบี ่

 ๓. สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน           
       สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนใหญ่จะระบาดอยู่ใน

พ้ืนท่ี อ.เมืองกระบี่ อ.อ่าวลึก อ.คลองท่อม และ อ.เหนือคลอง บริเวณหอพัก บ้านเช่าของนักเรียน/นักศึกษา 
พ้ืนท่ีเป็นแหล่งท่ีตั้งของสถานบริการ ในสถานศึกษา(โรงเรียนมัธยม/อาชีวะศึกษา) จังหวัดกระบี่มีพ้ืนท่ีแพร่
ระบาดท้ังหมด ๓๔๔ หมู่บ้าน และปรากฏพ้ืนท่ีแพร่ระบาด ๓-๕ ปี จํานวน ๑๙๕ หมู่บ้าน (ท่ีมีผู้เสพไม่เกิน 
๓:๑๐๐๐ ประชากร) 

          ตารางท่ี ๒ แสดงพื้นท่ีแพร่ระบาดของจังหวัดกระบ่ี 
อําเภอ      พื้นท่ีแพร่ระบาด(ม./ช.)   พื้นท่ีปรากฏข่าวสาร ๓-๕ ปี 
เมืองกระบี ่ 57/9 52 
เกาะลันตา 29/- 18 
คลองท่อม 63/- 34 
เขาพนม 53/7 26 
อ่าวลึก 43/- 15 
ปลายพระยา 30/- 15 
ลําทับ 26/1 9 
เหนือคลอง 43/- 25 
Grand Total 344/17 194 



            ๔. สถานการณ์การแพร่ระบาดในเรือนจําจังหวัดกระบ่ี 
      เม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ป.ป.ส.ภาค ๘ ศตส.จ.กระบี่ ฝ่ายปกครอง นปพ.จว.กระบี่ 

ตชด.๔๒๖ ทหาร ร.๑๕ พัน ๑ นย.ฉก.๔๑๑ รวม ๑๒๔ นาย สนธิกําลังปิดล้อมตรวจค้นเรือนจํากระบี่ ซึ่งมี
ผู้ต้องขังชาย ๘๔๒ คน ผู้ต้องขังหญิง ๑๔๘ คน ผลการตรวจไม่พบสิง่ผิดกฎหมาย แต่จาการสุ่มตรวจปัสสาวะ
จากผู้ต้องขัง จํานวน ๑๒๘ คน พบปัสสาวะมีผลบวก จํานวน ๔ คน 
            ๕. สถานการณ์การแพร่ระบาดการบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 

  (ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบ บสต. และฐานข้อมูล ศตส. จ.กระบี ่
แผนภูมิท่ี ๕ แสดงผู้เข้ารับการบําบัดจําแนกตามลักษณะของผู้เสพ 
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               จากกราฟแสดงผู้เข้ารับการบําบัดจําแนกตามระบบบําบัด ในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – 
กันยายน ๒๕๕๔ จะเห็นได้ว่าผู้เข้ารับการบําบัด ร้อยละ ๘๒.๑๑ เป็นผู้เสพ (๖๘๔) ร้อยละ ๑๖.๒๐ เป็น
ผู้ติดตาม (๑๓๕ คน) และผู้ติดรุนแรง ร้อยละ ๑.๖8 (๑๔ คน)  

แผนภูมิท่ี ๖ แสดงผู้เข้ารักษาจําแนกตามชนิดยาเสพติด 

 



   จากกราฟแสดงผู้เข้ารับการบําบัดจําแนกตามชนิดยาเสพติด ในห้องเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ 
– กันยายน ๒๕๕๔ จะเห็นว่าผู้เข้ารับการบําบัดยาบ้า/ยาไอซ์ จํานวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ พืชกระท่อม 
กัญชาตามลําดับ 

แผนภูมิท่ี ๗ แสดงอาชีพผู้เข้ารับการบําบัดรักษา 

 
จากราฟแสดงผู้เข้ารับการบําบัดจําแนกตามอาชีพ ในห้องเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน 

๒๕๕๔ จะเห็นว่าผู้เข้ารับการบําบัด เป็นนักเรียน ๓๒๑ คน อาชีพรับจ้าง ๒๑๐ คน เกษตรกร ๑๗๒ คน และ
ว่างงาน ๙๓ คน ตามลําดับ 

แผนภูมิท่ี ๘ แสดงผู้เข้ารับการบําบัดจําแนกตามช่วงอายุ 

 



 
 เม่ือพิจารณาอายุผู้ใช้ยาเสพติดพบว่าช่วงอายุ ๑๘-๒๔ ปี ยังคงเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีเข้ามาบําบัดรักษา 

๓๐๕ คน รองลงมาคือช่วงอายุ ๑๒-๑๗ ปี ๒๙๓ คน และช่างอายุ ๒๕-๒๙ ปี ๑๒๖ คน ตามลําดับ (กลุ่มเด็ก/
เยาวชนต่ํากว่า ๑๒ ปี ไม่พบการเข้ารับการบําบัด) โดยพบแนวโน้มว่า อายุเฉลี่ยโดยท่ัวไปน้อยลง 

แผนภูมิท่ี ๙ แสดงผู้เข้ารับการบําบัดรักษาแยกรายอําเภอ 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้ารับการบําบัด นับตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔ พบว่ามีผู้

เข้าบําบัดรักษา ท้ังหมด ๘๓๓ คน อําเภอท่ีมีผลการเข้าบําบัดสูงสุดคือ อ.เมืองกระบี่ อ.เขาพนม อ.คลองท่อม 
และ อ.อ่าวลึก 

 สรุปแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดกระบ่ี ปี ๒๕๕๕ 
    การค้า 
     ๑. การกระจายตัวของกลุ่มค้ารายย่อยในพ้ืนท่ีมากข้ึนโดยเป็นการจําหน่ายครั้งละ ๑๐-

๒๐ เม็ด หรือครั้งละ ๑-๒ ถุง รายใหญ่ท่ีค้าในปริมาณ ๑-๒ มัด (๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ เม็ด) เริ่มพบในพ้ืนท่ีมาก
ข้ึน 

      ๒. นักค้ารายย่อยจากจังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดตรัง พังงา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์
ธานี จะลักลอบนํายาเสพติดเข้ามาจําหน่ายในพ้ืนท่ีในช่วงรอยต่อระหว่างอําเภอ เช่น อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 
กับ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง, อ.ชัยบุรี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี กับ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ , อ.ลําทับ กับทุ่งใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมราช คาดว่าแนวโน้มปี ๒๕๕๕ จํานวนนักค้ารายย่อยจะเพ่ิมข้ึนกว่า ปี ๒๕๕๔ 

      ๓. กลุ่มนักค้าจากภูมิภาค ซึ่งมีแนวโน้มการเข้ามากระทําความผิดเพ่ิมมากข้ึน
โดยเฉพาะการจําหน่ายยาบ้า และไอซ์ เช่น จาก จ.สุพรรณบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงราย 
เชียงใหม่ โดยลักลอบนําเข้ามาทางรถปรับอากาศ ทางท่าอากาศยาน เนื่องจากค่าขนส่งถูกและมีความเสี่ยง



น้อยกว่า และเม่ือเปรียบเทียบกลุ่มค้าใน ปี ๒๕๕๓ และกลุ่มค้าในปี ๒๕๕๔ แล้วพบว่า ปี ๒๕๕๔ มีความ
ซับซ้อนมากข้ึน 

   การแพร่ระบาด 
   ๑. กลุ่มยาเสพติดได้ขยายตัวเพ่ิมข้ึน เช่น กลุ่มผู้ใช้แรงงาน นิยมยาบ้า พืชกระท่อม กลุ่ม

นักท่องเท่ียวกลางคืน นิยมยาไอซ์ รวมท้ังหญิงขายบริการในสถานบันเทิงมีแนวโน้มของการใช้ยาไอซ์เพ่ิมข้ึน 
กลุ่มนักเรียนนักศึกษานิยมใช้ยาไอซ์ สี่คูณร้อย พร้อมกับดัดแปลงคิดสูตรใหม่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเยาวชน
ในสถานศึกษา ซึ่งม่ัวสุมเสพกันในบ้านพัก หอพัก บ้านเช่า ในพ้ืนท่ี อ.เมืองกระบี่ อ.อ่าวลึก อ.เกาะลันตา ซึ่ง
ต้องให้ความสําคัญและเฝ้าระวังต่อไป 

    ๒. พ้ืนท่ีการแพร่ระบาดยาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนกระจายทุกอําเภอโดยเฉพาะ อ.เมือง
กระบี่ อ.อ่าวลึก อ.คลองท่อม และ อ.เหนือคลอง กลุ่มผู้เข้ารับการบําบัดรายใหม่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน รวมท้ังผู้
เสพจะมีอายุเฉลี่ยน้อยลง 

     ๓. กลุ่มยาเสพติดท่ีใช้เพ่ือความบันเทิง (Club Drugs) โดยเฉพาะไอซ์ และ เอ็กซ์ตาซี่ มี
แนวโน้มการแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวใน อ.เมืองกระบี่ เพราะท้ังยาบ้า และยาไอซ์ ในพ้ืนท่ี 
จ.กระบี่ มีแนวโน้มหาง่ายข้ึน และมีราคาลดลง แบ่งขายเป็นห่อเล็ก ราคา ๕๐๐ บาท หรือ ๑,๐๐๐ บาท และ
กลุ่มผู้เสพเชื่อว่า เสพไอซ์ดีกว่าเสพยาบ้า เพราะจะทําให้สมองโปร่ง และออกฤทธิ์นานกว่ายาบ้า 

    ๔. กระท่อมมีแนวโน้มการใช้มากข้ึนโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษานํามา
ดัดแปลงเป็นสี่คูณร้อยเสพและม่ัวสุมกันในบ้านพัก หอพัก บ้านเช่า ในพ้ืนท่ี อ.เมือง อ.เกาะลันตา ยังคงต้อง
ให้ความสําคัญและเฝ้าระวังต่อไป  

 
 

๔.๒ สถิติอาชญากรรม 
จากผลการดําเนินการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด ระหว่างปีพ.ศ.

๒๕๔๙ – ๒๕๕4 จะเห็นได้ว่าคดีอุฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ / คดีเก่ียวกับชีวิต ร่างกายเละเพศ /คดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดีอาญาท่ีน่าสนใจ มีแนวโน้มลดลง ส่วนคดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย ได้เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง  
สถิติคดีอาญา ๕ กลุ่ม ของตํารวจภูธรจังหวัดกระบ่ี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๔  

คดีอุกฉกรรจ์
และสะเทือน

ขวัญ 

คดีเกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกาย และเพศ 

คดีประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ 

คดีอาญาท่ี
น่าสนใจ 

คดีท่ีรัฐเป็น
ผู้เสียหาย 

ปี 
พ.ศ. 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 
๒๕๔๙ ๙๓ ๔๖ ๓๒๒ ๑๖๗ ๓๗๐ ๑๖๐ ๑๗๘ ๓๓ ๑,๒๓๙ ๒,๐๗๖ 

๒๕๕๐ ๙๒ ๔๘ ๓๐๗ ๑๕๗ ๔๒๖ ๒๑๐ ๑๗๑ ๔๗ ๑,๒๔๑ ๒,๒๓๙ 

๒๕๕๑ ๑๒๒ ๔๖ ๓๓๖ ๑๔๙ ๕๖๘ ๒๔๓ ๑๙๘ ๓๘ ๑,๕๒๔ ๒,๕๘๗ 

๒๕๕๒ ๑๐๑ ๕๓ ๓๓๘ ๒๑๑ ๕๔๖ ๒๗๗ ๓๒๑ ๑๓๒ ๑,๗๕๒ ๒,๖๒๑ 

๒๕๕๓ ๗๘ ๓๑ ๒๖๒ ๑๑๑ ๔๕๓ ๒๐๗ ๒๓๘ ๓๕ ๑,๘๔๖ ๒,๖๐๑ 

2554 73 44 297 197 422 251 209 58 2644 3418 
ท่ีมา : ตํารวจภูธรจังหวัดกระบี ่
 
 



๔.๓ แรงงานต่างด้าว 
 จังหวัด กระบี่มีคนต่างด้าว ท่ีเข้ามาทํางานโดยได้รับอนุญาตทํางานถูกต้องตามกฎหมายรวม จํานวน 
10,963 คน ท้ังนีเ้ป็นแรงงานต่างด้าวท่ีหลบหนีเข้าเมืองและได้รับการผ่อนผัน จํานวน 9,850 คน แยกเป็น 
สัญชาตพิม่า จํานวน 8,004 คน ลาว จํานวน 1,666 คน และกัมพูชา จํานวน 180 คน 
 
ตาราง : แสดงจํานวนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดกระบ่ี 

ประเภท จํานวน (คน) 

1.คนต่างด้าวถูกกฎหมาย (ช่ัวคราว/BOI/ตลอดชีพ) 
2.ชนกลุ่มน้อย/พ้ืนท่ีสูง 
3.แรงงานต่างด้าวตามความตกลงรัฐบาลไทยกับรัฐบาลชาติอ่ืน (MOU) 
4.แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชาท่ีได้รับการ
ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและทํางานตามมติ ครม. 
   - พม่า    8,004 คน 
   - ลาว    1,666 คน 
   - กัมพูชา   180 คน 

758 
  90 
 265 
9,850 

 

รวม              1,0963 
ข้อมูล ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2555 ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี ่
 

๔.๔ หอเตือนภัยสึนามิ 
จังหวัดกระบี่ได้ดําเนินการติดตั้งหอเตือนภัยพิบัติ เพ่ือจัดระบบความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน 

และนักท่องเท่ียว เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองท่องเท่ียวคุณภาพและเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับ
นักท่องเท่ียว ซึ่งได้มีการติดตั้งหอเตือนภัยให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยรวมจํานวน ๓๒ หอเตือนภัย        
ซึ่งแบ่งเป็นการดําเนินงานโดยศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติ ๑๒ หอเตือนภัย และดําเนินงานโดยจังหวัดกระบี่ ๒๐ 
หอเตือนภัย  
ตารางแสดงสถานท่ีตั้งหอเตือนภัย ดําเนินงานโดยศูนย์ภยัพิบัติแห่งชาติ 

อําเภอ จํานวนหอเตือนภัย สถานท่ีตั้ง 

๑.เมือง ๘ ตําบลอ่าวนาง หมู่ท่ี ๒,๓,๕,๗,๘ 
๒.เหนือคลอง ๒ ตําบลเกาะศรีบอยา หมู่ท่ี ๑,๕ 

๓.เกาะลันตา ๒ 
ตําบลศาลาด่าน หมู่ท่ี ๑ 

ตําบลเกาะลันตาใหญ่ หมู่ท่ี ๖ 
รวม ๑๒ หอเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงสถานท่ีติดตั้งหอเตือนภัย ดําเนินงานโดยจังหวัดกระบ่ี 

อําเภอ จํานวนหอเตือนภัย สถานท่ีตั้ง 

๑.เมือง ๖ 
ตําบลเขาทอง ๒ หอ,ตําบลอ่าวนาง ๒ หอ , 
ตําบลหนองทะเล ๑ หอและตําบลคลองประสงค์ ๑ หอ 

๒.อ่าวลึก ๒ ตําบลเกาะอ่าวลึกน้อย ๑ หอและตําบลแหลมสัก ๑ หอ 

๓.เกาะลันตา ๖ 
ตําบลเกาะลันตาใหญ่ ๓ หอ,ตําบลเกาะลันตาน้อย ๑ หอ, 
ตําบลศาลาด่าน ๑ หอและตําบลเกาะกลาง ๑ หอ 

๔.เหนือคลอง ๔ 
ตําบลศาลาคลองขนาน ๑ หอ,ตําบลตลิ่งชัน ๑ หอและ 
ตําบลเกาะศรีบอยา ๒ หอ 

๕.คลองท่อม ๒ ตําบลคลองพน ๑ หอและตําบลทรายขาว ๑ หอ 
รวม ๒๐ หอเตือนภัย 

ท่ีมา : สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕4 
๔.๕ สถานการณ์อุทกภัย 
๑) พื้นท่ีดินถล่ม 
จังหวัดกระบี่ ได้รับผลกระทบจากดินถล่มจํานวน 46 จุด ในพ้ืนท่ี ๓ อําเภอ 4 ตําบล 7 หมู่บ้าน 

พ้ืนท่ี   2,๔๑๑ ไร ่
ท่ี 
 

อําเภอ 
 

ตําบล 
 

หมู่บ้าน 
 

หมู่ท่ี 
 

จํานวนจุด 
ดินถล่ม 

พ้ืนท่ีประมาณ 
 

หมายเหตุ 
 

1 เมือง ทับปริก ทับปริก 4 10 213   
2 อ่าวลึก คลองหิน ช่องไม้ดํา 5 12 605   
3 เขาพนม เขาพนม คลองแห้ง 7 4 150   
      ห้วยเนียง 10 2     
    หน้าเขา บางสร้าน 2 1 25   
      ห้วยน้ําแก้ว 6 5 350   
      ต้นหาร 7 12 1,016   
รวม 3 4 7   46 2,๔๑๑   

 
๒) พื้นท่ีประสบภัย 
จังหวัดกระบี่มีพ้ืนท่ีประสบภัยท้ัง ๘ อําเภอ ๒ เทศบาล ๔๙ ตําบล ๓๔๓ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ

ความเดือนร้อน ๒๒๘,๗๗๒ ราย ๔๓,๓๗๐ ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต ๑๒ ราย ได้รับบาดเจ็บ ๑๑๒ ราย สูญหาย 
๑ ราย 

ความเดือดร้อน 
อําเภอ 

เท
ศบ
าล
 

ตํา
บล
 

หม
ู่บ้า
น 

คน ครัวเรือน เส
ียช
ีวิต
 

บา
ดเ
จ็บ
 

สูญ
หา
ย 

เมืองกระบี ่  7 55 1 - - 
เทศบาลเมืองกระบี ่ ๑   

46,782 
4,269 

- - - 
เหนือคลอง  47 47 43,321 10,832 - - - 
ลําทับ  28 28 9,726 2,733 - - - 
คลองท่อม  51 51 47,281 11,018 - - - 



เขาพนม 1 46 46 33,360 5,947 11 112 1 
อ่าวลึก  45 45 26,902 5,771 - - - 
ปลายพระยา  35 35 2,400 800 - - - 
เกาะลันตา  36 36 19,000 2,000 - - - 

รวม 2 49 343 228,772 43,370 12 112 1 
 

๓) ความเสียหายด้านทรัพย์สิน 
  บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบท้ังสิ้น 5,700 หลัง แยกเป็นเสียหายท้ังหลัง ๑๓๙ หลัง 
เสียหายบางส่วน ๕๕7 หลัง เสียหายเล็กน้อย 4,048 หลัง และบ้านท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจํานวน ๑๑๔ หลัง 
 - ความเสียหายด้านสิ่งสาธารณประโยชน ์ท่ีเป็นสถานท่ี คือวัด 7 แห่ง โรงเรยีนจํานวน 5 แห่ง 
 - ถนน เสียหายรวมท้ังสิน้  676 เส้นทาง  โดยแบ่งออกเปน็ทางหลวงแผ่นดิน ๗ เส้นทาง ทางหลวง
ชนบท 28 เส้นทาง อบจ. 17 เส้นทาง ถนนในหมู่บ้าน 624 เส้นทาง และถนนเทศบาลเมืองกระบี่ ๒ แห่ง 

- ไฟฟ้า ได้รับความเสียหายท้ัง ๘ อําเภอ ๒๒๗ จุด ประมาณค่าเสียหายเบือ้งต้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ได้รับซ่อมแซมท้ัง ๒๒๗ จุดแล้ว สามารถดําเนินการใช้งานได้ตามปกติ
แล้วทุกจุด  

- ประปา ชลประทาน สรุปความเสียหายข้อมูลประปา / ชลประทาน ในพ้ืนท่ีอําเภอเขาพนมระบบ
ท่อส่งน้ําประปาชํารุด/เสียหาย จํานวน 2 แห่ง  ชลประทาน ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มีอาคาร
ชลประทานได้รับความเสียหาย จํานวน 19 แห่ง ประมาณการความเสียหายเบื้องต้น 86,500,000 บาท 
 - แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค พ้ืนท่ีท่ีประชาชนมีความเดือดร้อนด้านน้ําอุปโภค บริโภค ท้ังสิ้น ๓ 
อําเภอ ๑๖ หมู่บ้าน 

- ความเสียหายทางการเกษตรด้านพืช (ชาวสวน) มีจํานวนเกษตรกร 968 ราย พ้ืนท่ีทาง
การเกษตร 3,759 ไร ่

- เกษตรกรชาวสวนยางพารา ท่ีได้รับผลกระทบ ๒,๐๘๗ ราย แยกเป็นเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน 
๑,๒๔๑ ราย งบ สกย. ๒๐๘ รายและเกษตรกรท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียน ๖๓๘ ราย 

- ความเสียหายด้านประมง มีจํานวน ๒,๒๙๕ ราย ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีทะเบียน ๑๙๐ ราย
เรือประมง 1๙ ลํา เครื่องมือประมง 1๓๓ ราย และผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําไม่มีทะเบียน ๒,๑๐๕ ราย 

- ความเสียหายด้านปศุสัตว์ มีจํานวน 369 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕. การบริหารจัดการ 
 การจัดการองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยราชการท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ว่า
ราชการจังหวัด ประกอบด้วย 

๑. การปกครองท้องท่ี แบ่งออกเป็น ๘ อําเภอ ๕๑ ตําบล ๓๘๙ หมู่บ้าน 
๒. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มี ๓๒ หน่วยงาน ส่วนกลางมี ๔๐ หน่วยงาน และหน่วยงาน  

อิสระ ๓ หน่วยงาน 
๓. การปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน่วยการปกครอง ๓ รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ 

แห่ง เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลตําบล ๙ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล ๕๑ แห่ง  
ตาราง : แสดงจํานวนอัตรากําลังของส่วนราชการในจังหวัดกระบ่ี  

จํานวนอัตรากําลัง 

ส่วนราชการ 
จํานวน
หน่วยงาน ข้าราชการ

(คน) 
ลูกจ้างประจํา

(คน) 

พนักงาน
ราชการ
(คน) 

ลูกจา้ง
ช่ัวคราว(คน) 

- ส่วนราชการในจังหวัดท่ีข้ึนตรงกับส่วนกลาง 
- ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
- ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน  (อบจ. ๑ แห่ง  
เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลตําบล ๙ แห่ง อบต. ๕๑ แห่ง) 

๔๐ 
๓๒ 
๖๒ 

๕,๓๓๖ 
๑,๔๐๒ 
๗๘๕ 

๔๗๘ 
๑๗๕ 
๑๖๐ 

- 
๑๔๒ 
๑,๕๑๐ 

- 
๙๓๐ 
- 

รวม ๑๓๔ ๗,๕๒๓ ๘๑๓ ๑,๖๕๒ ๙๓๐ 
 
กลไกการบริหารจัดการ 

- คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เป็นกลไกกําหนดนโยบายระดับจังหวัด ใน
การวางแนวทางการปฏิบัติและอํานวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดให้เป็นไปตาม
หลักการ นโยบายตามท่ี ก.น.จ. กําหนด  
-  คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน กํากับดูแล และติดตามประเมินผล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และตัวชี้วัดท่ีกําหนด เพ่ือ
มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการบริหารงานอําเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) เป็นกลไกกําหนดนโยบายระดับอําเภอในการ
วางแผนแนวทางปฏิบัติและอํานวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในอําเภอเป็นไปตามหลักการ
นโยบายท่ี ก.น.จ. กําหนด 
  

 
 



บทที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี ่พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖   

       วิสัยทัศน์ 
       เมืองท่องเท่ียวคุณภาพระดับนานาชาติแหล่งเกษตรอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน สังคมน่าอยู ่

       พันธกิจ 
  ๑) เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ (ภาคการท่องเท่ียว,ภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการปศุ
สัตว)์ จังหวัดให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู ้ 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
  ๒) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตและประกอบ
อาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ 
  ๓) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
  ๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
สูงสุด 
  ๕) อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีกระบี่ เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพ รายได้ของท้องถ่ิน 
 
เป้าประสงค์  
  กระบี่เมืองคุณภาพท่ีน่าอยู่ อย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค ์
     ประชาชนและนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาจังหวัด เป้าหมายร้อยละ ๘๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

ยกระดับคุณภาพการท่องเท่ียวทางทะเล 
เชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์และสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
แหล่งเกษตรอุตสาหกรรม 
และพลังงานท่ีย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคม 

น่าอยู่ 

เป้าประสงค ์
กระบี่ เ มืองท่องเท่ียวคุณภาพท่ียั่งยืนมี
ชื่อเสียงระดับนานาชาต ิ

เป้าประสงค ์
๑.เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตรกรรมและสาขาอุตสาหกรรม 
๒.เพ่ิมการผลิตพลังงานทดแทน 

เป้าประสงค ์
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมี
ความม่ันคงทางสังคม 
 

ตัวช้ีวัด 
๑.รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการท่องเท่ียว ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๐.๕ เม่ือเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
๒.จํานวนแหล่งท่องเท่ียวผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและ กีฬาไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง/ป ี
๓.ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ี

ตัวช้ีวัด 
๑.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตปาล์ม
น้ํามัน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑ 
๒.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
ยางพาราแปรรูปท่ีผ่านสถาบัน
เกษตรกร ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒ 
๓.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนแพะ  
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒ 

ตัวช้ีวัด 
๑. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผ่านเกณฑ์ จปฐ. เพ่ิมข้ึน ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๒ 
๒. จํานวนโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่ม
สาระวิชาหลักมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า 



มีต่อการท่องเท่ียวของจังหวัด ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๘๐ 
๔.ร้อยละ ๕๐ ของแหล่งท่องเท่ียวผ่าน
เกณฑ์ระดับสูงสุดของการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพในแหล่งท่องเท่ียว 

๔.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวน
เครือข่ายประมงชายฝั่ง ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ ๒ 
๕.รอ้ยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการแปร
รูปพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์ม
น้ํามัน) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๓ 

๑๐ แห่ง 
๓. ร้อยละความสําเร็จของการ
แก้ปัญหาด้านสาธารณสุข ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๘๐ 
๔. ร้อยละของประชาชนท่ีว่างงานเม่ือ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา  
ไม่เกินร้อยละ ๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
ยกระดับคุณภาพการท่องเท่ียวทางทะเล 

เชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์และสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
แหล่งเกษตรอุตสาหกรรม 
และพลังงานท่ีย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคม 

น่าอยู่ 

 ๖.ร้อยละท่ีเ พ่ิม ข้ึนของการผลิต
พลังงานทดแทน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒ 

๕. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของตําบลเข้มแข็ง
ด้านการจัดสวัสดิการสังคม ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๑๐ 
๖. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๑๐ 
๗. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ 
๘. ระดับความสําเร็จในการควบคุม
อาชญากรรมในคดีกลุ่ม ๑, ๒, ๓. 

กลยุทธ ์
๑.ส่งเสริม พัฒนา ฟ้ืนฟู  ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอ่ืน 
ๆ ยกระดับคุณภาพการท่องเท่ียววิถีชุมชน
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๒.ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาด้าน
การตลาด  การประชาสัมพันธ์ท้ังในและ
ต่างประเทศ 
๓.พัฒนาบคุลากรด้านการท่องเท่ียวและ
เก่ียวเนื่อง 
๔.เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบการ
คมนาคมขนส่ง  (Logistics)  และ
เชื่อมโยงเครือข่ายให้มีคุณภาพระดับสากล
เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการท่องเท่ียว 

กลยุทธ ์
๑.พัฒนาเกษตรกรรม 
๒.พัฒนาอุตสาหกรรม 
๓.พัฒนาพลังงาน 
 

กลยุทธ ์
๑. เพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้
คู่คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
๓. พัฒนาสังคมกระบี่ให้น่าอยู่และมี
ความปลอดภัย 
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายทางสังคม 
๕. ยกระดับคุณภาพการให้บรกิาร
ภาครัฐ 
๖. เสริมสร้างวิถีชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 



การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน-ปัจจัยภายนอก 
เพื่อใช้ในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ทําเลท่ีตั้งเป็นชายฝั่งทะเล เกาะ สามารถ
เชื่อมโยงได้ท้ังฝั่งอันดามันและอ่าวไทย 
2. มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก  
(หมู่เกาะพีพีและพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง) 
3. มีทรัพยากรทางทะเลท่ีสมบูรณ์ สัตว์น้ํ า          
ป่าชายเลน 
4. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรเชิงพาณิชย์ ท่ี
สําคัญ (ปาล์ม,ยางพารา) สร้างรายได้หลักให้กับ
จังหวัด 
5. มีระบบการขนส่งทางอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ
รองรับการเดินทางท้ังภายในและต่างประเทศ 
6. เขตการปกครองขนาดเล็กแต่อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูง 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(การท่องเท่ียว เกษตรกรรม) โดยเฉพาะขยะ  
น้ําเสียและการบุกรกุทําลายป่า 
2. ทรพัยากรบุคคลของจังหวัดในภาพรวมยังขาด
ศักยภาพท่ีพึงประสงค์ต่อการพัฒนาทางการ
ท่องเท่ียว  การค้าการลงทุน  ภาคการเกษตร 
3. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการขนส่งทางน้ํา 
ทางบก ยังไม่สะดวกเพียงพอต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
4. แหล่งน้ําดิบเพ่ือการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ยังไม่เพียงพอท่ีจะรองรับต่อการ
พัฒนาด้านการท่องเท่ียว การเกษตรกรรม  
ในอนาคต 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.  น โยบายรั ฐบาล สนับสนุนการ พัฒนา
เศรษฐกิจในภาคธุรกิจการท่องเท่ียวและภาค
เกษตรอุตสาหกรรม 
2. ข้อตกลง FTA กับประเทศต่าง ๆ สร้างโอกาส
ในการพัฒนาด้านการค้าการเกษตรและบริการ 
3. กระแสการให้ความสําคัญกับพลังงานทดแทน
เป็ น โ อก าส ใ นก า รส่ ง เ ส ริ ม พื ช เ ศ รษ ฐ กิ จ  
ปาล์มน้ํามัน เพ่ือผลิตเป็นพลังงาน 

1. ความขัดแย้งทางการเมืองและการก่อการร้าย
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว 
2. ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกส่งผลต่อระดับ
ราคาสินค้าภาคการเกษตร (ปาล์ม,ยางพารา) 

 



ผลการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดกระบี ่
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ 

เพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................................................................................................. 
ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. (งานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร) 

โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๑๔ 



     
 

ผลการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดกระบ่ี 
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ 

 
จากการพัฒนาจังหวัดกระบี่  ระหว่างป ีพ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในมิติของด้าน

การใช้นโยบายการคลังของรัฐบาล เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาจังหวัด ท่ีส่งผ่านงบประมาณให้กับส่วน
ราชการท้ังสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ินภายในจังหวัด พบว่า มีงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนา
โดยรวมตั้งแต่ปี พ.ศ.25๕๑ ถึง พ.ศ.255๕ ในแต่ละปีไม่ต่ํากว่า 6 พันล้านบาท  ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
งบประมาณเฉพาะในปี พ.ศ. 255๕ พบว่างบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดตาม Function  ได้รับ
งบประมาณสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5๓.๖๗ รองลงมาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (องค์การบริหารส่วน
จังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล) คิดเป็นร้อยละ 4๒.๗๔ งบจังหวัดตาม Area คิดเป็นร้อยละ 
๑.๘๕ งบกลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๘ และงบเอกชน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๖ จะเห็นได้ว่าศักยภาพในการ
พัฒนาจังหวัดให้บรรลุตามวิสัยทัศน/์พันธกิจ/เป้าประสงค์หลัก  และตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ 
ท้ัง  3  ด้าน นั้น จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน  ท่ีจะร่วมมือกันในฐานะเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
ไปสู่เป้าหมายตามทิศทางของวิสัยทัศน์จังหวัดกระบี่  ท่ีได้กําหนดไว้ร่วมกัน รายละเอียดของงบประมาณ    
ตามตารางท่ี 1 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบส่วนราชการ 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบจังหวัด 
งบกลุ่มจังหวัด 
งบเอกชน 
 

๑ 

๒ 

๓ 
๔ ๕ 



ตารางท่ี 1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณของส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/งบจังหวัด  
                                                                                 หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี ๒๕๕๕ 
- งบของส่วนราชการ(Function) 4,304 4,573 4,527 4,637 ๓,๗๖๗ 
- งบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2,120 2,735 3,359 3,300 ๓,๐๐๐ 
- งบจังหวัด 127 210 170 135 ๑๓๐ 
- งบกลุ่มจังหวัด - - ๓๓ ๕๑ ๙๗ 
- งบเอกชน - - - 21 ๒๕ 

รวม 6,551 7,518 8,0๘๙ 8,๑๔๔ ๗,๐๑๙ 
ท่ีมา : สํานักงานคลังจังหวัดกระบี ่/ สํานักงานท้องถ่ินจังหวัดกระบี่ (๑๘ ม.ิย. 5๕) 

 
ผลการพัฒนาจังหวัดกระบ่ีตามแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕3 – ๒๕๕๖ 

 ตามท่ีจังหวัดกระบี่  ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ ๔ ปี ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕3–๒๕๕๖  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ท้ัง  ๓ ประเด็น โดยการบูรณาการหน่วยงาน         
ในจังหวัด ประกอบด้วยส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และองค์กรเอกชน  ผลปรากฏดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพการท่องเท่ียวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ  

จากการประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (ระยะครึ่งแผน)  พบว่าผ่านตัวชี้วัดในด้านรายได้เกิน
กว่าเป้าหมายท่ีวางไว้ถึงร้อยละ 48 เนื่องจากได้ตั้งเป้าให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ภายใน 4 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ในการเร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ    /ผ่านตัวชี้วัดแหล่งท่องเท่ียวท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 8 แห่ง ภายใน 4 ปี ขณะนี้
จังหวัดกระบี่มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีผ่านเกณฑ์จํานวน  5 แห่ง ประกอบด้วย เกาะกลาง ตําบลคลองประสงค์   
เขากาโรส หนองทุ่งนา อ่าวมาหยา และถํ้าผีหัวโต ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  /ผ่านตัวชี้วัดความ
พึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีร้อยละ ๙๐.๔๐  และผ่านการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขภาพในแหล่ง
ท่องเท่ียวเกินกว่าร้อยละ ๕๐  ซึ่งผลจากการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดกระบี่ ในปีพ.ศ.
๒๕๕๓ มีรายได้จากการท่องเท่ียวเป็นลําดับท่ี ๕ ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี และ
เชียงใหม่ เป็นเงิน ๓๐ ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕๐.๘๗ และมีนักท่องเท่ียว ๒,๓๘๖,๒๖๘ คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๗.๘๗ รายละเอียดตามตารางท่ี ๒ และตารางท่ี ๓ 
ตารางท่ี ๒ เปรียบเทียบการกระจายรายได้ท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวภายในประเทศ ปีพ.ศ.๒๕๕๓ 

 

รายได ้ ผู้มาเย่ียมเยียน 
ลําดับ จังหวัด 

2553 2552 
อัตราการ

เปลีย่นแปลง 2553 2552 
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
1 กรุงเทพมหานคร 427,504.19 331,454.31 20.98 38,222,903 30,037,911 27.25 
2 ภูเก็ต 108,4๔6.18 94,006.88 15.36 5,471,218 3,375,931 62.07 
3 ชลบุร ี 79,108.47 47,828.36 65.40 10,062,286 704,549 1,328.19 
4 เชียงใหม่ 39,507.03 32,605.79 21.17 5,040,917 4,343,090 16.07 
5 กระบี่ 30,388.54 20,142.33 50.87 2,386,266 2,212,241 7.87 

ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียว 



ตารางท่ี ๓ ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ (ระยะครึ่งแผน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมท่ีย่ังยืน  
จากการประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ระหว่างปี (พ.ศ. ๒๕๕3 – ๒๕๕6)ระยะครึ่งแผนพบว่า

ผ่านตัวชี้วัด ในเรื่องร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของปริมาณผลผลิตปาล์มน้ํามันเกินกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้ถึงร้อยละ ๗ 
เนื่องจากได้ตั้งเป้าหมายให้เพ่ิมข้ึน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔ ภายใน ๔ ป/ีมีปริมาณยางพาราแปรรูปเพ่ิมข้ึน เกินกว่า
เป้าหมายท่ีวางไว้ถึงร้อยละ ๑๔ เนื่องจากได้ตั้งเป้าหมายให้เพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘ / มีจํานวนแพะเพ่ิมข้ึน
เกินกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้ถึงร้อยละ ๑๒ เนื่องจากได้ตั้งเป้าหมายให้เพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘ / มีจํานวน
เครือข่ายประมงชายฝั่งเกินกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้ ถึงร้อยละ ๔๒ เนื่องจากได้ตั้งเป้าหมายให้เพ่ิมข้ึน ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๘ / มีมูลค่าการแปรรูปพืชเศรษฐกิจ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๒ และมีการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนเกิน
กว่าเป้าหมายท่ีวางไว้ถึงร้อยละ ๒๒ เนื่องจากได้ตั้งเป้าหมายให้เพ่ิมข้ึน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘  รายละเอียด
ปรากฏตามตารางท่ี ๔ และตารางท่ี ๕ 

ตารางท่ี ๔ ผลผลิตปาล์มน้ํามันในปี พ.ศ.๒๕๕๓ 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด เนื้อท่ีให้ผล(ไร)่ ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อไร(่ก.ก.) 

ประเทศ ๓,๕๕๒,๒๗๒ 8,434,811 2,374 
ภาคใต้ ๓,๑๔๖,๗๘๙ 7,588,293 2,411 
กระบี่ ๙๒๘,๗๖๙ 2,390,651 2,574 

สุราษฎร์ธาน ี ๘๙๗,๗๙๗ 2,218,456 2,471 
ชุมพร ๗๐๙,๘๖๑ 1,648,297 2,322 
ท่ีมา : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 
 
 

รายได้จากการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวผ่านเกณฑ ์
มาตรฐาน 

แหล่งท่องเที่ยวผ่านเกณฑ ์
เฝ้าระวัง ด้านสุขภาพ 

ระดับความพึงพอใจ 



ตารางท่ี ๕ ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ (ระยะครึ่งแผน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมน่าอยู่ ตัวช้ีวัดคือ ระดับคุณภาพชีวิต
ของประชากรผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
          จากการประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด  4 ปี ระหว่างปี (พ.ศ. ๒๕๕3 – ๒๕๕6) ระยะครึ่งแผนพบว่า
ผ่านตัวชี้วัด ในเรื่องระดับคุณภาพชีวิตของประชากรผ่านเกณฑ์ จปฐ. เกินกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้ ถึงร้อยละ ๘ 
เนื่องจากได้ตั้งเป้าหมายให้เพ่ิมข้ึน  ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘ ภายใน ๔ ปี / มีโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุ่มสาระวิชาหลักมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง / ความสําเร็จของการ
แก้ปัญหาด้านสาธารณสุข ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ / มีประชากรท่ีว่างงานเม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาไม่เกิน  
ร้อยละ 2 /ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของตําบลเข้มแข็งด้านสวัสดิการสังคม ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 / มีประชากรท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา ไม่ต่ํากว่าร้อยละ10 /ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสาธารณสุข ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ 
และระดับความสําเร็จในการควบคุมคดีอาชญากรรม ระดับ ๕ รายละเอียดปรากฏตามตามตารางท่ี ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิตปาล์ม 
นํ้ามัน 

ปริมาณ
ยางพารา 
แปรรูป 

จํานวน
แพะท่ี
เพ่ิมขึ้น 

จํานวน
เครือข่าย
ประมง
ชายฝ่ัง 

มูลค่าการ
แปรรูปพืช
เศรษฐกิจ 

การผลิต
พลังงาน
ทดแทน 



ตารางท่ี ๖ ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ (ระยะครึ่งแผน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 
 

ผ่านเกณฑ์ 
จปฐ. 

ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 
ในกลุ่มสาระ
วิชาหลัก 

การแก ้
ปัญหา 
ด้าน

สาธารณสขุ 

ตําบล 
เข้มแข็ง 

การเข้าร่วม 
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 
ผู้รับบริการ 

การควบคุม
คดีอาชญา 
กรรม 

ประชากรท่ี
ว่างงาน 



ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผลผลิต 
๒๕๕๓ 

ผลผลิต 
๒๕๕๔ 

ผลผลิต 
๒๕๕๕ 

๑. รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ
ท่องเท่ียว 

ไม่ต่ํากว่า   
ร้อยละ ๐.๕ 

๓๐,๓๘๘ 
ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 
๕๐.๘๗ 

รอผล 
 

รอผล 
 

๒. จํานวนแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวง
ท่องเท่ียวและกีฬา 

ไม่น้อยกว่า   
๒ แห่ง/ป ี

๑ แห่ง 
หนองทุ่งนา 
อ.อ่าวลึก 

๒ แห่ง 
- อ่าวมาหยา 
(ประเภทชายหาด) 
- ถํ้าผีหัวโต  
(ประเภทถํ้า) 

(ผ่าน) 

๒ แห่ง 
- ป่าทุ่งสูง 
- น้ําพุร้อนเค็ม 

๓. ระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด 

ไม่ต่ํากว่า   
ร้อยละ ๘๐ 

๘๐ 
 

๘๕.๔๐ 
 

๙๐.๔ 
 

๑. ยกระดับการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท า ง
ทะเล เชิงอนุรักษ์ 
ศิลป วัฒนธรรม 
ป ร ะ วั ติ ศ าสต ร์
และสุขภาพ 

 กระบี่เมือง
ท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพอย่าง
ย่ังยืน และมี
ชื่อเสียงระดับ
นานาชาติ 

๔. แหล่งท่องเท่ียวผ่านเกณฑ์
ระดับสูงสุดของการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยดา้นสุขภาพใน
แหล่งท่องเท่ียว 

ร้อยละ ๕๐ ๕๐ 
 

๕๐ 
 

๕๐ 
 

๑. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ํามัน 

ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ ๑ 

๒.๖๐ 
ล้านตันเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๑.๑๗ 

๒.๘๙ 
ล้านตัน 
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๑๑.๑๕ 
 

รอผล 

๒. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณยางพาราแปรรูป 
 

ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ ๒ 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๘.๗๔ 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๒๒.๖๘ 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๒๗.๙๐ 

๓. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
จํานวนแพะ 

ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ ๒ 

ลดลง 
ร้อยละ ๗.๐๗ 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๒๐.๐๙ 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๑๘.๑๐ 

๔. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
จํานวนเครือข่ายประมงชายฝัง่ 

ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ ๒ 

๗ กลุ่ม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒ 

๑๔ กลุ่ม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕๐ 

๒๓ กลุ่ม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

๖๔.๒๙ 

๑. เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาค
เกษตรกรรม
และสาขา
อุตสาหกรรม 

๕. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่า
การแปรรปูพืชเศรษฐกิจ 

ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ ๓ 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๒๑.๑๘ 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๒๑.๙๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๔๓.๓๐ 

๒. แหล่งเกษตร
และอุตสาหกรรม
ท่ีย่ังยืน 

๒. เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางด้าน
พลังงานของ
กลุ่มจังหวัด 
อนัดามัน 

๑. การผลติพลังงานทดแทน
เพ่ิมข้ึน 

ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ ๒ 

๒๒ 
เมกะวัตต ์
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๑๐ 

๓๐.๕๒ 
เมกะวัตต ์
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๓๘.๗๓ 
 

รอผล 



ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลผลิต 
๒๕๕๓ 

ผลผลิต 
๒๕๕๔ 

ผลผลิต 
๒๕๕๕ 

๑. ระดับคณุภาพชีวิตของ
ประชากรผ่านเกณฑ์ จปฐ. 

ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ ๒ 

ผ่าน ๒๘ 
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๑๖.๖๗ 

ผ่าน ๒๘ 
คงท่ี 
 

รอผล 

๒. จํานวนโรงเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
กลุ่มสาระวิชาหลักมีค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ  

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ แห่ง 

รอผล รอผล รอผล 

๓. ร้อยละความสําเร็จของการ
แก้ปัญหาด้านสาธารณสุข 

ไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๙๐ 
 

ร้อยละ ๗๐ 

๔. ร้อยละของประชากรท่ี
ว่างงานเมื่อเปรียบเทียบกับป ี
ท่ีผ่านมา 
 

ไม่เกิน 
ร้อยละ ๒ 

๒,๔๐๙ คน 
ร้อยละ ๑.๒ 

๓,๐๑๔ คน 
ร้อยละ๑.๓๗ 

 

รอผล 

๕. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของตําบล
เข้มแข็งด้านสวัสดิการสังคม  

ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ ๑๐ 

๑๖ 
ร้อยละ ๕๙.๐๒ 

๑๙ 
ร้อยละ ๙๐.๑๖ 

ร้อยละ ๘๐ 

๖. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา 

ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ ๑๐ 

รอผล รอผล รอผล 

๗. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  
(สนง.สาธารณสุขจังหวัด
กระบี)่ 

ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐.๐๔ 

ร้อยละ 
๘๐.๐๓ 

 

ร้อยละ ๘๑.๓๒ 

๓ .  ก า ร พัฒน า
คุณภ าพชี วิ ต สู่
สังคมน่าอยู่ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
และมีความ
มั่นคงทางสังคม 
 

๘. ระดับความสําเร็จในการ
ควบคุมคดีอาชญากรรม    
กลุ่ม ๑,๒,๓ 

ระดับ ๕ รอผล รอผล ระดับ ๑ 

 



ผลการพัฒนาตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดกระบ่ี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๐ – 255๔ 

............................................. 
จากการพัฒนาตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดกระบี่  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๕๐ – 

255๔ ประกอบด้วย  4  มิติ ผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดดังนี้ 
มิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผล  

๑. แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด มีผลการปฏิบัติงานในระดับดี มีค่าคะแนนสูงในเรื่อง
ของมูลค่าผลผลิตการเกษตรปาล์มน้ํามัน แต่มีค่าคะแนนต่ําในเรื่องรายได้จากการท่องเท่ียว 
เนื่องจากยังรอผลการประเมินจากส่วนกลาง 
๒. แผนปฏิบัติราชการจังหวัด มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก มีค่าคะแนนสูงในเรื่อง
ของการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว/เกษตรกรผ่านระบบมาตรฐาน GAP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถ่ินได้รับ มผช./หมู่บ้านท่ีผ่านเกณฑ์เศรษฐกิจพอเพียงและการดําเนินงานความ
ปลอดภัยด้านอาหาร แต่มีค่าคะแนนต่ําในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓. การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล มีผลการปฏิบัติงานในระดับดี ท้ังใน
เรื่องการมีส่วนรว่มและการติดตามประเมินผล 
๔. การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติงานในระดับดีมาก ในเรื่องการลดจํานวนครัวเรือนยากจน/       
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/การจับกุมผู้กระทําผิดในคดีแต่ละกลุ่มท่ีเกิดข้ึน/     
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การรักษาความปลอดภัยอุบัติเหตุ
จราจรทางบก และงานด้านความม่ันคง 

มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก ในเรื่องความพึงพอใจของ
ผูร้ับบริการ/การพัฒนาศูนย์บริการร่วมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มีผลการปฏิบัติงานในระดับต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีวางไว้       
ในเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับดีมาก มีค่าคะแนนสูงในเรื่องผู้บริหารทุกระดับให้ความสําคัญในด้านการ
นําองค์การ/การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์/การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย/การใช้ระบบเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลในการวางแผน และเผยแพร่ องค์ความรู้ 
รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แต่มีค่าคะแนนต่ําในเรื่องของ
การจัดการกระบวนการท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด  พันธกิจจังหวัด และ
ผูร้ับบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  
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