
(ร่าง) วสัิยทัศน์จังหวดักระบี� 2020 

 

  1.  บทนํา 

 

จงัหวดักระบี� ณ ปี ๒๕๕๗ หรือ ปี ๒๐๑๔ มีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงไม่นอ้ยกวา่เท่าตวั 
เมื�อเปรียบเทียบกบัเมื�อ ๕ ปีที�ผา่นมา และมีแนวโนม้จะเติบโตอยา่งต่อเนื�องไม่นอ้ยกวา่เท่าตวัในห้วง ๕ – ๖ 
ปีขา้งหนา้ ในขณะที�ทิศทางการพฒันาที�ผา่นมาไดพ้ยายามดาํรงความมุ่งหมายใหก้ระบี�เป็นเมืองน่าอยู ่ ผูค้น
น่ารัก บนพื7นฐานของการเป็นเมืองท่องเที�ยวคุณภาพระดบันานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมย ั�งยนื และสังคม
น่าอยู ่ ซึ� งเป็นทิศทางที�สอดคลอ้งกบักระแสการพฒันาของโลกที�เนน้การอนุรักษแ์ละปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ 
สู่เศรษฐกิจสีเขียว และเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตาม ผลจากการเจริญเติบโตที�รวดเร็วของจงัหวดั  
มีผูค้นจาํนวนมากหลั�งไหลเขา้มาจาํนวนมาก ทาํใหส้ภาพเศรษฐกิจ สังคม วถีิชีวติความเป็นอยูข่องคน
กระบี� 
มีความซบัซ้อนยิ�งขึ7น และผลกระทบทางลบตามมา เช่น ความเสื�อมโทรมของแหล่งท่องเที�ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลาย มีปัญหาสิ�งแวดลอ้ม เช่น ขยะ นํ7 าเสีย หากไม่ไดรั้บการแกไ้ขจะเป็นปัญหาที�มี
ความรุนแรงในอนาคต 

ดว้ยความตระหนกัต่อความย ั�งยนืของการพฒันาจงัหวดักระบี�ในอนาคต ประชาคมจงัหวดักระบี� 
อนัประกอบดว้ย ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน จึงไดร่้วมกนัจดัทาํ วสัิยทัศน์กระบี� ปี ๒๐๒๐ ขึ7น 
เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือของจงัหวดัในการวางกรอบนโยบาย ทิศทางการพฒันา และกาํหนดตาํแหน่งการ
พฒันาภายใตบ้ริบทใหม่ของโลกและแนวโนม้การเปลี�ยนแปลงในอีก ๕ – ๑๐ ปีขา้งหนา้ และที�สาํคญัเพื�อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับและเผชิญกบัสถานการณ์และจดัการกบัปัญหาที�เกิดขึ7นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและย ั�งยนื 

 

  ๒.  วตัถุประสงค์ของการจัดทาํวสัิยทัศน์จังหวดักระบี� 2020 

   

      2.1  เพื�อกาํหนดทิศทางและตําแหน่งการพฒันา โดยมีวสิัยทศัน์ กระบี� ปี 2020 เป็นแนวทางในการ
พฒันาหรือแกไ้ขปัญหาสาํคญัของจงัหวดั 

      2.2  เพื�อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน  
ในการร่วมวางเป้าหมายการพฒันาจงัหวดั และร่วมขบัเคลื�อนสู่เป้าหมายที�วางไวร่้วมกนั 
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  ๓.  กระบวนการจัดทาํวสัิยทัศน์จังหวดักระบี� 2020 

   

      ๓.1  จัดตั3งกลไกการจัดทาํวสัิยทศัน์ จงัหวดักระบี�ไดแ้ต่งตั7งคณะทาํงานจัดทาํข้อกาํหนดวสัิยทัศน์ 

กระบี� ปี 2020 ประกอบดว้ยผูแ้ทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื�อกาํหนดกรอบการจดัทาํวสิัยทศัน์ 
จดัทาํขอ้มูลพื7นฐาน โดยไดรั้บความร่วมมือจากสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ เป็นที�ปรึกษา 

  ๓.๒ วเิคราะห์ข้อมูล คณะทาํงานจดัทาํขอ้กาํหนดวสิัยทศัน์ฯ จดัทาํฐานขอ้มูลการพฒันาที�สาํคญัของ
จงัหวดัทั7งดา้นเศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดลอ้ม และวเิคราะห์ศกัยภาพการพฒันาของจงัหวดั (SWOT)  

   ๓.๓ จัดเวทีสาธารณะครั3งที� ๑ เมื�อวนัที� ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมาริไทม ์ ปาร์ค แอนด ์ สปา รี
สอร์ท เพื�อชี7 แจงนโยบาย วตัถุประสงค ์ ในการจดัทาํวสิัยทศัน์ นาํเสนอขอ้มูลการพฒันาที�คณะทาํงานฯ  
ไดด้าํเนินการวิเคราะห์ ต่อทุกภาคส่วนทั7งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และเปิดโอกาสให้ภาคส่วน
ต่างๆ ไดใ้หข้อ้มูลการพฒันาและแนวโนม้การพฒันาจงัหวดั จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส อุปสรรค ขอ้คิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ แนวทาง วธีิการดาํเนินงาน และร่วมกาํหนดภาพและตาํแหน่งการพฒันาจงัหวดัในอนาคต 

       ๓.๔ การสังเคราะห์ข้อมูลและพฒันาร่างวสัิยทศัน์ สาํนกัพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต ้(สภาพฒัน์
ฯ ภาคใต)้ ร่วมกบัจงัหวดักระบี� นาํขอ้มูล ขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น จากภาคส่วนต่างๆ มากาํหนดกรอบ
และยกร่างวสิัยทศัน์ โดยพิจารณาจากปัจจยัภายในของจงัหวดั และปัจจยัภายนอก บริบทของ 
การเปลี�ยนแปลงที�มีผลกระทบต่อการพฒันาจงัหวดั 

 ๓.๕ จัดเวทสีาธารณะครั3งที� ๒ ใหทุ้กภาคส่วนตรวจสอบและใหค้วามเห็นชอบต่อร่างวสิัยทศัน์ 

 ๓.๖ ปรับปรุงและจัดทาํวสัิยทศัน์ นาํขอ้เสนอจากเวทีสาธารณะครั7 งที� ๒ มาปรับปรุงแกไ้ขเพิ�มเติม
ร่างวสิัยทศัน์และจดัทาํเป็นเอกสารวสิัยทศัน์กระบี� ปี ๒๐๒๐ เพื�อใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาต่อไป 

 

  ๔.  สถานการณ์การพฒันาจังหวัดกระบี� 

   

๔.๑ ลกัษณะที�ตั3งและการพฒันาโครงสร้างพื3นฐานที�สําคัญเอื3อต่อการพฒันา 

  (๑) ทาํเลที�ตั3งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที�สําคัญของประเทศด้านฝั�งทะเลอันดามัน จงัหวดักระบี�ตั7งอยู่

ตอนกลางของชายฝั�งทะเลอนัดามนั สามารถเชื�อมโยงการเดินทางกบัจงัหวดัอื�นๆ ในกลุ่มไดส้ะดวก ดา้นเหนือ 

คือ จงัหวดัพงังา ระนอง รวมถึงประเทศพม่า ดา้นใต ้ คือ จงัหวดัตรัง สตูล จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และ

ประเทศมาเลเซีย ดา้นตะวนัตก คือ จงัหวดัภูเก็ต โดยมีเกาะพีพีซึ� งเป็นแหล่งท่องเที�ยวมีชื�อเสียงระดบัโลก
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ตั7งอยูใ่นเส้นทางการเดินเรือระหวา่ง ๒ จงัหวดั และดา้นตะวนัออก มีเส้นทางคมนาคมทางบกเชื�อมต่อกบั

แหล่งท่องเที�ยวที�สาํคญัในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และฝั�งทะเลอ่าวไทย 

(๒) การเข้าถึงจังหวดักระบี� สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ทั3งทางบก ทางนํ3า และทางอากาศ การ

เดินทางโดยทางบกจะสะดวกยิ�งขึ7นเมื�อทางหลวงหมายเลข ๔ ซึ� งเป็นถนนสายหลกัไดรั้บการขยายเป็นสี�ช่อง

จราจรตลอดสาย ซึ� งคาดวา่จะแลว้เสร็จก่อนปี ๒๕๖๐ มีถนนเชื�อมโยงจากถนนสายหลกัเขา้สู่แหล่ง

ท่องเที�ยว มีทางเลี�ยงเมือง สะพานเชื�อมโยงระหวา่งเกาะลนัตานอ้ย – เกาะลนัตาใหญ่ ที�อยูร่ะหวา่ง

ดาํเนินการก่อสร้าง เมื�อแลว้เสร็จจะมีความพร้อมรองรับการหลั�งไหลของนกัท่องเที�ยว ทางนํ3า จงัหวดัได้

วางแผนเพื�อพฒันาท่าเทียบเรือ ระบบและสิ�งอาํนวยความสะดวกในการเดินเรือ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การเสนอ

ใหก้รมเจา้ท่าศึกษาออกแบบก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื�อการท่องเที�ยวที�สามารถรองรับเรือสาํราญขนาดใหญ่

ได ้ บริเวณบา้นคลองม่วง ตาํบลหนองทะเล อาํเภอเมืองกระบี� เมื�อดาํเนินการแลว้เสร็จจะเป็นศูนยก์ลาง

เชื�อมโยงการเดินเรือที�สาํคญั 

ของจงัหวดัฝั�งอนัดามนัและต่างประเทศ ทางอากาศ กรมการบินพลเรือนไดเ้ตรียมแผนปรับปรุงท่าอากาศยาน

กระบี�ใหส้ามารถรองรับจาํนวนผูโ้ดยสารที�เดินทางภายในประเทศและจากต่างประเทศที�เพิ�มขึ7นอยา่ง

รวดเร็ว ให้รองรับไดไ้ม่ตํ�ากวา่ ๓ ลา้นคน ในปี ๒๕๖๑ 

 

๔.๒  สถานการณ์ด้านเศรษฐกจิ  

      (๑)  เศรษฐกจิของจังหวดักระบี�เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและขยายตัวสูงอย่างต่อเนื�อง  

   - ผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวดักระบี� (GPP) ปี 2554 มีมูลค่าเท่ากบั 70,871 บาท  

เป็นลาํดบัที� 3 ของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้�งอนัดามนั ลาํดบัที� 6 ของภาคใต ้และลาํดับที� 30 ของประเทศ  

   - ผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกระบี�ต่อคน (GPP per capita) หรือรายไดเ้ฉลี�ยต่อหวั/คน/ปี สูง

กวา่ระดบัประเทศและภาคใต ้โดยในปี ๒๕๕๕ จงัหวดักระบี�มีผลิตภณัฑม์วลรวมต่อคน ๑๘๕,๐๗๗ บาท 

เป็นลาํดับที� ๑๔ ของประเทศ 

(๒) โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวดักระบี�พึ�งพาภาคการเกษตรและภาคบริการเป็นหลกั 
จงัหวดักระบี�มีสัดส่วนโครงสร้างภาคการเกษตรสูงที�สุด เนื�องจากมีพื7นที�เหมาะสมสาํหรับเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเป็นแหล่งเพาะปลูกปาลม์นํ7 ามนัที�มีขนาดใหญ่ของประเทศ รวมทั7งมีโรงงานแปร
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รูปขั7นตน้ครอบคลุมทุกพื7นที� โดยในปี 2555 ภาคเกษตรมีสัดส่วนอยูที่�ร้อยละ 39.7 ของผลิตภณัฑม์วลรวม
จงัหวดั มูลค่าการผลิตมาจากพืชเศรษฐกิจหลกั คือ ปาล์มนํ7ามนัและยางพารา อยา่งไรก็ตาม สัดส่วนการผลิต
ภาคเกษตรมีแนวโนม้ปรับตวัลดลง ในขณะที�โครงสร้างภาคบริการมีทิศทางการปรับตวัเพิ�มขึ7นอยา่งต่อเนื�อง 
สาํหรับภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.1  

 (๓) เป็นเมืองแห่งพชืเศรษฐกิจทั3งปาล์มนํ3ามันและยางพารา แต่ยังมีความผันผวนด้านราคา 

  ปาล์มนํ3ามัน จงัหวดักระบี�มีพื7นที�ปลูกปาลม์นํ7ามนัมากเป็นอนัดบั ๒ ของประเทศรองจาก
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แต่มีผลผลิตเฉลี�ยต่อไร่สูงที�สุด ส่งผลใหมี้ปริมาณผลผลิตรวมสูงที�สุดในประเทศ 
โดยใน 
ปี ๒๕๕๖ มีพื7นที�ปลูกปาล์มนํ7ามนั รวม ๙๘๙,๒๔๖ ไร่ พื7นที�ให้ผลผลิต ๙๖๓,๘๓๙ ไร่ มีผลผลิตรวม ๓.๒ 
ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ ๒๖ ของผลผลิตรวมทั7งประเทศ มีผลผลิตเฉลี�ยต่อไร่ประมาณ ๓,๓๔๕ กิโลกรัมต่อ
ไร่ แต่ยงัคงตํ�ากวา่ประเทศมาเลเซียที�มีผลผลิตเฉลี�ยอยูที่� ๓,๔๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ สร้างรายไดใ้หก้บัจงัหวดั
สูงกวา่ 
หมื�นลา้นบาทอยา่งต่อเนื�องตั7งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยมีมูลค่าผลผลิต ๑๑,๕๔๗ ลา้นบาท และมีมูลค่าสูงถึง 
๑๗,๒๐๙ ลา้นบาท ในปี ๒๕๕๔ เนื�องจากราคาปาลม์นํ7 ามนัเร่งตวัสูงขึ7นมากก่อนที�จะชะลอตวัลงมาอยูที่� 
๑๕,๗๒๕ ลา้นบาท และ ๑๓,๔๑๑ ลา้นบาทในปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ตามลาํดบั 

  ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจหลกัรองจากปาลม์นํ7ามนั ในปี ๒๕๕๖ มีพื7นที�ปลูกรวม 
๘๒๙,๑๕๓ ไร่ มีผลผลิตเฉลี�ย ๒๖๔ กิโลกรัมต่อไร่ ใกลเ้คียงกบัผลผลิตเฉลี�ยต่อไร่ของกลุ่มจงัหวดั แต่ตํ�ากวา่
ของภาคใตซึ้� งอยูที่� ๒๗๔ กิโลกรัมต่อไร่ ยางพารายงัคงเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัที�มีมูลค่าการผลิตสูงของ
จงัหวดัแมว้า่จะชะลอตวัลงตามราคาที�ปรับลดลงก็ตาม โดยมีมูลค่าการผลิตสูงถึงกิโลกรัมละ ๑๖,๔๙๓ ลา้นบาท  
ตามราคายางพาราที�สูงถึงกิโลกรัมละ ๑๓๒.๔ บาท ในปี ๒๕๕๔ ก่อนที�มูลค่าการผลิตจะลดลงตามการ
ลดลงของราคามาอยูที่� ๑๒,๗๐๑ ลา้นบาท และ ๑๐,๖๑๗ ลา้นบาท ในปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ตามลาํดบั 

 (๔) อุตสาหกรรมของจังหวัดกระบี�มีขนาดเลก็ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั3นต้น 

โดยอุตสาหกรรมหลกัคืออุตสาหกรรมสกดันํ7ามนัปาลม์ดิบ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมยางพาราและ
ผลิตภณัฑย์างพารา การผลติภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวค่อนข้างช้าและมีแนวโน้มชะลอตัวลง  
โดยในปี 2555 จงัหวดักระบี�มีมูลค่าการผลิตสาขาอุตสาหกรรมราคาประจาํปีจาํนวน 4,155 ลา้นบาท  
มีโรงงานอุตสาหกรรมทั7งหมด 479 โรง เพิ�มขึ7นจากปี 2555 จาํนวน 17 โรง มีอุตสาหกรรมที�สาํคญัคือ
โรงงานสกดันํ7ามนัปาลม์จาํนวนทั7งสิ7น 27 โรง โรงงานผลิตนํ7ายางขน้จาํนวน 38 โรง และมีโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าจาํนวน 14 โรง อยา่งไรก็ตามอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปขั7นตน้ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมนํ7ามนัปาลม์ซึ� งจงัหวดักระบี�เป็นแหล่งผลิตที�สาํคญัของประเทศ  แต่โรงงานอุตสาหกรรม
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เกือบทั7งหมดเป็นการสกดันํ7ามนัปาลม์ดิบเท่านั7น โดยยงัขาดอุตสาหกรรมต่อเนื�องในการแปรรูปเป็นนํ3ามัน

พชืและไบโอดีเซล 

 (๕) ด้านพลงังาน ปัจจุบนัจงัหวดักระบี�เป็นพื7นที�หนึ�งที�เป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลของประเทศ 
เนื�องจากนโยบายรัฐบาลใหค้วามสาํคญัต่อความมั�นคงดา้นพลงังานในการผลิตพลงังานทางเลือกจากพืช 
จงัหวดักระบี�มีการปลูกและผลิตปาลม์นํ7ามนัเป็นลาํดบัตน้ของประเทศ ซึ� งเป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอ
ดีเซล มีโรงงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที�สามารถนาํนํ7ามนัปาลม์ดิบมาใชเ้ป็นเชื7อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า และไดท้ดลองดาํเนินการแลว้ ผลเป็นที�น่าพอใจ นอกจากนี7  กากของเสียจากการสกดันํ7ามนัปาลม์
ของโรงงาน 
ยงัสามารถนาํมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าไดถึ้งร้อยละ ๔๗ ของกระแสไฟฟ้าที�ผลิตในจงัหวดั 

 (๖) ภาคบริการของจังหวัดเป็นแหล่งสร้างรายได้ที�สําคัญของภาคและประเทศ โดยเฉพาะ 

การท่องเที�ยวทางทะเล จงัหวดักระบี�มีศกัยภาพการท่องเที�ยวทั7งในระดบัประเทศและในระดบันานาชาติ  
มีแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติที�มีความหลากหลาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที�ยวทางทะเล มีชายหาดที�สงบ
และสวยงาม มีชื�อเสียงระดบัโลก มีแหล่งท่องเที�ยววถีิชุมชน ศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และสุขภาพ  
โดยในปี 2555 จงัหวดักระบี�มีรายได้จากการท่องเที�ยว จํานวน 48,271 ล้านบาท เป็นลาํดับที� ๕ ของ

ประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี และเชียงใหม่ คิดเป็นสัดส่วนรายไดจ้ากนกัท่องเที�ยว
ชาวต่างชาติร้อยละ ๕๘.๗ และจากนกัท่องเที�ยวชาวไทยร้อยละ ๔๑.๓ ทั7งนี7  พบวา่รายไดจ้ากนกัท่องเที�ยว
ต่างชาติเริ�มลดลงอยา่งต่อเนื�องตั7งปี 2552 ขณะที�รายไดจ้ากการท่องเที�ยวชาวไทยเพิ�มขึ7นอยา่งต่อเนื�อง  

  ปัญหาสําคัญของการท่องเที�ยวจังหวดักระบี� ไดแ้ก่ ความเสื�อมโทรมของแหล่งท่องเที�ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มถูกทาํลาย ขาดการบริหารจดัการขยะและนํ7าเสียที�มีประสิทธิภาพ 
ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของแหล่งท่องเที�ยว โดยมีการลกัลอบวางสิ�งกีดขวางบนชายหาด  
เช่น เตียงผา้ใบ ร่มชายหาด การประกอบธุรกิจกีฬานนัทนาการทางทะเลที�เป็นการรบกวนการพกัผอ่น 
ของนกัท่องเที�ยว รวมทั7งปัญหาคุณภาพการใหบ้ริการที�ลดลง เช่น การหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ
นกัท่องเที�ยว เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ดว้ยความตระหนกัต่อความย ั�งยนืของการท่องเที�ยวของจงัหวดักระบี� 
ประชาคมจงัหวดักระบี�ไดร่้วมกนัจดัทาํและลงนามในปฏิญญาการพฒันาการท่องเที�ยวจังหวดักระบี�สู่ 

ความยั�งยนื เมื�อวนัที� ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื�อเป็นกรอบทิศทางในการปฏิบติัของทุกภาคส่วนแลว้ 
นอกจากนี7  จงัหวดักระบี�ไดมี้การจดัทาํแผนพฒันาการท่องเที�ยววิถีชุมชนจังหวดักระบี� เพื�อเป็นเครื�องมือ
ในการสร้างฐานรายไดใ้หม่ทางการท่องเที�ยวของจงัหวดันอกเหนือจากการท่องเที�ยวกระแสหลกัดว้ย 

๔.๓  สถานการณ์ด้านสังคม  
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 (1) ประชากร แรงงาน และการมีงานทาํ จงัหวดักระบี�มีอตัราการขยายตวัของประชากรเพิ�มขึ7น
จากร้อยละ ๑.๒๓ ในปี 2554 เป็นร้อยละ 1.58 ในปี 2555 โครงสร้างประชากรใกลเ้ขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ
ส่งผลใหแ้นวโนม้ภาระการพึ�งพิงสูงขึ7น สืบเนื�องจากนโยบายประชากรและการวางแผนครอบครัวของ
ประเทศที�ประสบผลสาํเร็จในอดีต ในดา้นแรงงานมีแนวโน้มขาดแคลนแรงงานภาคท่องเที�ยวบริการ 

มากที�สุด ทั7งโรงแรม ภตัตาคาร และร้านอาหาร  

 สาํหรับความยากจนและหนี3สินครัวเรือนสัดส่วนคนจนของจังหวดักระบี�ลดลงอย่างต่อเนื�อง

และตํ�ากว่าค่าเฉลี�ยของประเทศ โดยลดลงจากร้อยละ 21.66 ในปี 2551 เหลือร้อยละ 5.32 ในปี 2554  ภาวะ
หนี7 สินครัวเรือนของจงัหวดักระบี�มีแนวโนม้ลดลง เนื�องจากในช่วงที�ผา่นมายางพาราและปาลม์นํ7ามนั 
มีราคาค่อนขา้งสูง จึงเป็นแรงจูงใจใหเ้กษตรกรมีการจบัจ่ายใชส้อยในสินคา้คงทนมากขึ7น โดยส่วนใหญ่ 
เป็นการซื7อในระบบผอ่นชาํระ เช่น รถยนตปิ์คอพัและรถจกัรยานยนตที์�มียอดจดทะเบียนใหม่เพิ�มสูงขึ7น
อยา่งต่อเนื�อง รวมทั7งการกูเ้งินเพื�อซ่อมแซม/ปลูกสร้างที�อยูอ่าศยัที�เพิ�มมากขึ7นอีกดว้ย 

(๒) คุณภาพชีวติ ไดแ้ก่ ด้านการศึกษา ประชากรในจงัหวดักระบี�มีจาํนวนปีการศึกษาเฉลี�ยสูงขึ7น 

ในปี 2555 ประชากรในจงัหวดักระบี�มีจาํนวนปีการศึกษาเฉลี�ยเพิ�มขึ7นเป็น 9.4 ปี จาก 9 ปี  ในปี 2554 
อยา่งไรก็ตามผลสัมฤทธ̀ิทางการศึกษาที�วดัจากผลการสอบใน 5 วชิาหลกั (O-Net) ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาองักฤษ ค่าเฉลี�ยของผลการทดสอบของนกัเรียนจงัหวดักระบี� 
ชั7น ป.๖ และม.๓ ตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศเกือบทุกวชิา ด้านสุขภาพ การเจบ็ป่วยดว้ยโรค 
ที�ป้องกนัได ้ โดยเฉพาะการเจบ็ป่วยดว้ย 5 โรคหลกั ไดแ้ก่ ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือด
สมอง โรคหวัใจ และมะเร็ง มีแนวโนม้เพิ�มสูงขึ7น สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการบริโภคอาหารที�ไม่ถูกหลกั
โภชนาการ พฤติกรรมเสี�ยงจากการดื�มสุรา สูบบุหรี�  และขาดการออกกาํลงักาย ส่วนการเจบ็ป่วยทาง
สุขภาพจิต จงัหวดักระบี�มีอตัราผูป่้วยลดลงจาก 3,121.16 คนต่อประชากรแสนคนในปี 2552 เป็น 970.32 
คนในปี 2555 การเจบ็ป่วยดว้ยโรคเอดส์ของประชากรในจงัหวดักระบี�มีแนวโนม้ลดลงอยา่งชดัเจน โดย
มีอตัราผูป่้วยลดลงจาก 2.89 คนต่อประชากรแสนคน ในปี 2552 เหลือเพียง 0.65 คน ในปี 2554  
ซึ� งตํ�ากวา่ระดบัประเทศที�  5.09 คน  ด้านคุณภาพชีวติครอบครัว อตัราการหยา่ร้างจงัหวดักระบี�มีแนวโนม้
เพิ�มขึ7นอยา่งต่อเนื�อง จาก ๓๒๙ คู่ และ ๔๖๕ คู่ ในปี ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๐ เป็น ๖๖๑ คู่ ในปี ๒๕๕๖  
และเยาวชนมีพฤติกรรมตั7งครรภก่์อนวยัอนัควร มีความรุนแรงอยูใ่นลาํดบัที� ๕๖ ของประเทศ แต่ยงัอยูใ่น
ระดบัของการตอ้งเฝ้าระวงั เนื�องจากมีอตัราการคลอดของมารดาอายตุ ํ�ากวา่ ๒๐ ปี ร้อยละ ๑๓.๗๖ สูงกวา่
เกณฑข์อง WTO ที�ร้อยละ ๑๐ นอกจากนี7  สิ�งที�ตอ้งเฝ้าระวงั คือ ปัญหาพฤติกรรมที�เปลี�ยนแปลงของ
เยาวชน 
ที�เป็นผลมาจากความเจริญเติบโตของเมือง เช่น การมั�วสุม พฤติกรรมทางเพศ คดีอาชญากรรม และ
ปัญหาค่าครองชีพสูงที�ทาํให้ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อนในการดาํรงชีพเพื�อหารายไดใ้หเ้พียงพอกบั
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รายจ่ายสาํหรับปัญหายาเสพติด มีผูถู้กจบักุมคดียาเสพติดเพิ�มขึ7นจาก ๒,๐๕๒ คน ในปี ๒๕๕๔ เป็น 
๓,๐๕๕ คน ในปี ๒๕๕๖  

๔.๔  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  

 จากการที�เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว มีนกัท่องเที�ยวจาํนวนมากเขา้
มาเยอืนในจงัหวดั ทาํใหเ้กิดปัญหาความเสื�อมโทรมของแหล่งท่องเที�ยว ซึ� งส่วนใหญ่อยูใ่นเขตพื7นที�
อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า การดูแลรักษาฟื7 นฟูยงัทาํไดจ้าํกดัเนื�องจากมีงบประมาณไม่
เพียงพอ  
แมจ้ะมีการจดัเก็บรายไดจ้ากนกัท่องเที�ยวไดจ้าํนวนมากในแต่ละปี แต่รายไดส่้วนใหญ่จะส่งใหส่้วนกลาง
จดัสรรกลบัคืนใหพ้ื7นที�เพียงแค่ร้อยละ ๑๕ ของรายไดที้�จดัเก็บ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ปัญหาขยะ นํ7าเสีย  
ซึ� งตอ้งใชง้บประมาณลงทุนจาํนวนมาก เกินขีดความสามารถของจงัหวดัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
และปัญหาการบุกรุกทาํลายป่าเพื�อทาํการเกษตรปลูกพืชเชิงเดี�ยวโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในพื7นที�ป่าตน้นํ7า 
ส่งผลใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนนํ7าในฤดูแลง้ในบางพื7นที�ของจงัหวดั มีปัญหาการถือครองที�ดินและใช้
ประโยชน์ที�ดินที�ยงัมีความขดัแยง้ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดใ้นระดบัพื7นที� เนื�องจากยงัไม่มีแนวทาง
ปฏิบติัที�ชดัเจนจากระดบันโยบายใหห้น่วยงานในพื7นที�ไดป้ฏิบติั 

 

 
 

 

๕. บริบทและการเปลี�ยนแปลงของโลก 

บริบทใหม่และแนวโนม้การเปลี�ยนแปลงของโลกที�สาํคญัที�จะมีผลกระทบต่อการพฒันาของ 
จงัหวดักระบี� ดงันี7  

 ๕.๑ มาตรการกดีกนัทางการค้าที�ไม่ใช่ภาษี (Non Tariff Barrier : NTBs) เช่น มาตรการแรงงาน 
มาตรการดา้นสิ�งแวดลอ้ม มาตรการสุขอนามยั การตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุน รวมทั7งการ
กาํหนดมาตรฐานการผลิตตามระบบ GAP, GMP, HACCP เป็นตน้ ซึ� งจะมีผลกระทบต่อการผลิตสินคา้
เกษตรส่งออกของจงัหวดั ไดแ้ก่ ปาลม์นํ7ามนั ยางพารา ประมงและผลิตภณัฑแ์ปรรูปอาหารทะเล  

 ๕.๒ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) มีผลกระทบทั7งดา้นเศรษฐกิจ การท่องเที�ยว 
การเกษตร สังคม วฒันธรรม คุณภาพชีวติ และแรงงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ดา้นเกษตร การผลิตปาลม์
นํ7ามนัที�ประเทศไทยจะมีความเสียเปรียบเนื�องจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที�เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ของ
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โลกมีขนาดพื7นที�และกาํลงัการผลิตที�สูงกวา่ และมีตน้ทุนที�ต ํ�ากวา่ จึงควรตอ้งเร่งเพิ�มประสิทธิภาพการผลิต
และลดตน้ทุน 

 ๕.๓   กระแสการท่องเที�ยวของโลก  มีนกัท่องเที�ยวเพิ�มขึ7นอยา่งต่อเนื�อง นกัท่องเที�ยวนิยมรูปแบบ
การท่องเที�ยวที�หลากหลายโดยเฉพาะอยา่งยิ�งการท่องเที�ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ ระมดัระวงัการใชจ่้าย
เพื�อความคุม้ค่า ใหค้วามสาํคญักบัการเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม 

 

๖. ปัจจัยหลกัที�ส่งผลต่อการทบทวนและจัดทาํวสัิยทศัน์กระบี� ปี 2020 

สถานการณ์การพฒันาและความเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัที�ส่งผลใหจ้งัหวดักระบี�ตอ้งมีการทบทวน
และจดัทาํวสิัยทศัน์ มีดงันี7  

๖.๑ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ มีความจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื�อรองรับการเติบโต  
จงัหวดักระบี�เป็นเมืองท่องเที�ยวและเกษตรที�เจริญเติบโตแบบกา้วกระโดด ทาํใหมี้อตัราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูงไม่นอ้ยกวา่เท่าตวั และมีแนวโนม้จะเติบโตอยา่งต่อเนื�องไม่นอ้ยกวา่เท่าตวัในหว้ง ๕ – ๖ 
ปีขา้งหนา้ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งดา้นการท่องเที�ยวที�มีนกัท่องเที�ยวเดินทางเขา้มาจาํนวนมากอยา่งต่อเนื�องทุก
ปี และในปี ๒๕๕๘ ที�กา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน จะมีนกัท่องเที�ยว กลุ่มทุนธุรกิจ และผูค้นโยกยา้ยถิ�น
ฐาน 
เขา้มามากขึ7น จึงมีความจาํเป็นพฒันาศกัยภาพของจงัหวดัในทุกดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งโครงสร้างพื7นฐาน  
สิ�งอาํนวยความสะดวก ที�มีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากลรองรับการเจริญเติบโตอยา่งเพียงพอ 

๖.๒ ทศิทางการพฒันาที�ผ่านมาถือว่าถูกต้องสอดคล้องกบักระแสการพฒันาของโลก ที�เนน้การ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มซึ�งเป็นตน้ทุนสาํคญัของการท่องเที�ยว การเกษตร และวถีิชีวติ
ของคนกระบี� การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียวที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม จึงเป็นการสมควร
ที�จะยนืยนัทิศทางการพฒันาที�ถือวา่ถูกตอ้งแลว้ในการขบัเคลื�อนจงัหวดักระบี�ในอนาคตใหส้อดคลอ้งกบั
บริบท 
ที�เปลี�ยนแปลงต่อไป 

๖.๓ สภาพเศรษฐกจิ สังคม วถิีชีวติความเป็นอยู่ของคนกระบี�มีความซับซ้อนขึ3น ส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นเมืองน่าอยู ่ ผูค้นน่ารัก มาตรการ วธีิการที�ใชใ้นปัจจุบนัไม่สามารถจดัการกบัปัญหาอุปสรรค
ขอ้จาํกดัต่างๆได ้ มีความจาํเป็นที�ประชาคมกระบี�ตอ้งเขา้ใจสถานการณ์ที�จะเกิดขึ7น และร่วมกาํหนด
ทิศทางและเป้าหมายในอนาคตที�ตอ้งการจะใหเ้กิดและไม่ใหเ้กิด และดาํเนินการพฒันาตามกรอบแนวทาง
ที�ไดป้ฏิบติัจดัทาํตั7งแต่บดันี7  ก่อนสายเกินแก ้
 

๗. ทิศทางการพฒันาจังหวดักระบี� ในปี 2020 
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๗.๑ วสัิยทัศน์จังหวดักระบี�ในปี 2020 

               “เมืองท่องเที�ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั�งยนื สังคมน่าอยู่  

มีการปรับตัวเท่าทันต่อกระแสการเปลี�ยนแปลง” 

๗.2  เป้าประสงค์รวม  

          (1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม แหล่งท่องเที�ยวตามธรรมชาติของจงัหวดัมีความอุดม
สมบูรณ์และย ั�งยนื  
          (2) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดา้นการท่องเที�ยวทางทะเล เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ  
และวฒันธรรมเพิ�มขึ7นอยา่งมีเสถียรภาพ  
          (3) จาํนวนนกัท่องเที�ยว รายไดจ้ากการท่องเที�ยวสีเขียว ประชาชนเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้มเพิ�มขึ7น 
 (๔) พฒันาดา้นโครงสร้างพื7นฐานและสิ�งอาํนวยความสะดวกเพื�อสอดรับกบัการท่องเที�ยว
และขนส่งดา้นการเกษตรสู่ระดบัสากล 

(๕) สินคา้เกษตรมีมาตรฐาน เกษตรกรมีรายไดเ้พิ�มมากขึ7น 
(๖) เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสะอาด 
(๗) ยกระดบัประชาชนใหมี้คุณภาพชีวติที�ดี มีการศึกษาที�มีคุณภาพ เขา้ถึงบริการสาธารณสุข 

และมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  

     ๗.3 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 1  พฒันาการท่องเที�ยวให้เป็นการท่องเที�ยวสีเขียว (Green Tourism) และ

เพิ�มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล 

กลยุทธ์ 

 ๑. ฟื7 นฟูและปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยวใหส้อดรับกบัการท่องเที�ยวสีเขียว (Green Tourism)  

 ๒. พฒันาโครงสร้างพื7นฐานและสิ�งอาํนวยความสะดวกที�ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม ทั7ง
ทางบก ทางนํ7า ทางอากาศ เพื�อยกระดบัใหเ้ป็นเมืองท่องเที�ยวระดบันานาชาติและรองรับนกัท่องเที�ยว 

๓. สร้างความตระหนกัแก่ทุกภาคส่วนในความเป็นเจา้บา้นที�ดี ใหบ้ริการที�เป็นเลิศ 
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             ๔. พฒันาคุณภาพบุคลากรท่องเที�ยว ส่งเสริมการศึกษา และเทคโนโลยดีา้นการท่องเที�ยวใหมี้
ความพร้อมในการเป็นเมืองท่องเที�ยวระดบัโลกและรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

   ๕. พฒันารูปแบบการท่องเที�ยวใหม่ที�มีความหลากหลาย เช่น การท่องเที�ยวเชิงวถีิชุมชน 

   ๖. พฒันาระบบป้องกนั จดัการภยัพิบติั และความปลอดภยัใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

๗. สร้างภาพลกัษณ์ของการเป็นเมืองท่องเที�ยวสีเขียว ใหเ้ป็นที�รู้จกัของนานาชาติ 

              

 

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที� ๒  ยกระดับขีดความสามารถในการผลติด้านการเกษตรและแปรรูป

สินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ควบคู่กบัการพฒันาให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาด 

กลยุทธ์ 

1. เพิ�มผลิตภาพการผลิตปาลม์นํ7 ามนัและยางพารา ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก 

2. พฒันาศกัยภาพเกษตรกรและองคก์รเกษตรกรใหมี้ความสามารถในการผลิตและการจดัการ 
เพื�อเป็นฐานการผลิตและการบริหารจดัการสินคา้เกษตรที�มีคุณภาพ 

3. กาํหนด Zoning ของอุตสาหกรรมแปรรูปสินคา้เกษตร 

4. พฒันาโครงสร้างพื7นฐานและโลจิสติกส์สะอาด 

5. ส่งเสริมใหมี้การจดัตั7งโรงงานกลั�นนํ7ามนัปาลม์บริสุทธ̀ิ ในพื7นที�โดยเนน้ใหเ้ป็นอุตสาหกรรม
สะอาด 

6. ขยายผลการผลิตไบโอดีเซลเพื�อใชเ้ป็นพลงังานทดแทน 

7. ผลกัดนัและขบัเคลื�อนแนวทางการนาํนํ7ามนัปาลม์ดิบเป็นพลงังานทดแทนในการเป็น
เชื7อเพลิงการผลิตกระแสไฟฟ้า 

8. ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกรปาลม์นํ7ามนัและยางพาราเพื�อสร้างความมั�นคงดา้น
รายได ้
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9. ขยายฐานการผลิตสินคา้เกษตรที�หลากหลาย ทั7งพืช ปศุสัตว ์ ประมง ในรูปแบบการผลิตที�
เหมาะสม 

10. พฒันาศกัยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และสร้างทายาทเกษตรกรเพื�อสร้างความย ั�งยนืของอาชีพ
เกษตรกรรม 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที� ๓ เสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวรองรับ

กระแสการเปลี�ยนแปลง 

กลยุทธ์ 

๑. เสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางสังคมและยกระดบัความร่วมมือของเครือข่ายเพื�อการปรับตวัใหเ้ท่า

ทนัการเปลี�ยนแปลง  

๒. ป้องกนั ปราบปราม และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกกลุ่ม 
๓. พฒันาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัระดบัประเทศและ

รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
๔. เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของแรงงานใหมี้ความพร้อมต่อการเปลี�ยนแปลงของภูมิภาคและ

โลก 

๕. พฒันาศกัยภาพของสถาบนัครอบครัวใหมี้ความเขม้แขง็พร้อมรับการเปลี�ยนแปลงของสภาพ

เศรษฐกิจและสังคม 

๖. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัสวสัดิการสังคมใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๗. ส่งเสริมการใชทุ้นทางสงัคมใหมี้พลงั  เพื�อยกระดบัคุณภาพชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

“ทุกภาคส่วนของจังหวัดกระบี� ซึ�งเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์กระบี� ปี ๒๐๒๐  

มีฉันทามติร่วมกันว่าจะดําเนินการขับเคลื�อนและผลักดันในการนําวิสัยทัศน์กระบี� ปี ๒๐๒๐  

ไปปฏิบัติให้บังเกดิผลสําเร็จอย่างจริงจัง” 


