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บทที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ด้านกายภาพ 

 ๑.๑ ที่ตั้งต าบล 

ต ำบลศำลำด่ำน มีประวัติควำมเป็นมำสรุปได้พอสังเขป ดังนี้ เหตุที่มีชื่อว่ำ“ ศาลาด่าน ” เนื่องจำกมี
ผู้น ำเรือสินค้ำและเรือของชำวบ้ำนที่สัญจรไปมำ แวะพักจอดเพ่ือหลบมรสุมบริเวณศำลำที่ชำวบ้ำนสร้ำงขึ้น และ
บริเวณด่ำนตรวจเรือเข้ำออกเป็นจ ำนวนมำก  เมื่อมีกำรจัดระเบียบกำรปกครองท้องที่ จึงได้มีกำรรวบรวม
หมู่บ้ำนเป็นต ำบลในปัจจุบันต ำบลศำลำด่ำน เป็นต ำบลหนึ่งในจ ำนวน ๕ ต ำบล ของอ ำเภอเกำะลันตำ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำน  ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของที่ว่ำกำรอ ำเภอเกำะลันตำ  ตำมเส้นทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  
๔๒๔๕ ตอนศำลำด่ำน – สังกะอู้  ห่ำงจำกท่ีว่ำกำรอ ำเภอเกำะลันตำ  ประมำณ  ๕ กิโลเมตร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำน  มีเนื้อที่ประมำณ ๓๘ .๑๓  ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ  
๒๓,๘๓๑ ไร่ 

มีอำณำเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลอันดำมันและ
   คลองลัดบ่อแหน 

 ทิศใต ้  ติดต่อกับต ำบลเกำะลันตำใหญ่ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอันดำมัน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดำมัน 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ลักษณะ... 
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

ต ำบลศำลำด่ำน  มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่รำบชำยฝั่งทะเลแคบ ๆ ที่เกิดจำกกำรปรับระดับของตะกอนที่
ทับถมชำยฝั่งทะเลท ำให้พ้ืนที่มีลักษณะเป็นดินทรำยในบริเวณทำงด้ำนตะวันตกของพ้ืนที่จะมีลักษณะเป็น
ชำยหำดโค้งเว้ำและมีแหลมยื่นออกมำสวยงำม ส่วนฝั่งตะวันออกของพ้ืนที่มีแนวป่ำชำยเลนปกคลุมแนวยำวตำม
ชำยฝั่งทะเล และพ้ืนที่ในตอนกลำงของพ้ืนที่มีแนวเทือกเขำทอดยำวในแนวเหนือใต้  คือ  แนวเทือกเขำเกำะลัน
ตำ 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

ต ำบลศำลำด่ำน เป็นต ำบลที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รำบชำยฝั่งทะเลอันดำมัน ท ำให้ได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมที่
พัดผ่ำนตลอดปี โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ  

๑.๓.๑ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  พัดผ่ำนตั้งแต่เดือนเมษำยน – เดือนกันยำยน จะท ำให้ฝนตก 
น ำควำมชุ่มชื้นให้เกิดข้ึนกับพ้ืนที่เกำะลันตำ 

๑.๓.๒ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  พัดผ่ำนตั้งแต่เดือนตุลำคม – เดือนมีนำคม  จะท ำให้
จ ำนวนนักท่องเที่ยวมำกข้ึน เป็นกำรสร้ำงงำนและรำยได้เพ่ิมข้ึน 

๑.๔ ลักษณะของดิน 

ต ำบลศำลำด่ำน  มีลักษณะของดินที่เกิดจำกกำรปรับระดับของตะกอนที่ทับถมชำยฝั่งทะเลท ำให้พื้นที่มี
ลักษณะเป็นดินทรำยในบริเวณทำงด้ำนตะวันตกของพ้ืนที่ ส่วนฝั่งตะวันออกของพ้ืนที่ดินมีลักษณะเป็นดินโคลน
ป่ำชำยเลน และพ้ืนที่ในตอนกลำงของพ้ืนที่มีแนวเทือกเขำทอดยำวในแนวเหนือใต้ ลักษณะดินเป็นดินทรำยปน
หินบำงจุดเป็นดินเหนียวปนดินทรำย 

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 

ต ำบลศำลำด่ำน  มีลักษณะของน้ ำมีแหล่งน้ ำที่ใช้ส ำหรับ  อุปโภค-บริโภค  ทั้งแหล่งน้ ำที่เกิดขึ้นตำม
ธรรมชำติและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำลำด่ำนได้ด ำเนินกำรปรับปรุงก่อสร้ำงขึ้นใหม่รวมทั้งที่ประชำชนได้
ด ำเนินกำรเองเพ่ือรองรับกำรอุปโภคและบริโภคของประชำชน  ดังนี้ 

 

 

 

แหล่งน้ ำ... 
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แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

-  ล ำน้ ำ, ล ำห้วย       ๘ สำย 
-  บึง, หนอง และอ่ืน ๆ      ๑ แห่ง 

แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
-  ฝำย      ๒ แห่ง 
-  บ่อน้ ำตื้น     ๒๔๐ แห่ง 
-  โรงอัดน้ ำ     ๑ แห่ง 
-  สระน้ ำ     ๒ แห่ง 
- ประปำ     ๑๒ แห่ง 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

- ป่ำชำยเลนอยู่ทำงฝั่งตะวันออกของพ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำน 
- ป่ำแนวเขต   ป่ำสงวนแห่งชำติ    เนินควนสูงชันแนวเทือกเขำเกำะลันตำ 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 ๒.๑ เขตการปกครอง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำน   มีทั้งหมด   ๕ หมู่บ้ำน ได้แก่ 

 -  หมู่ที่ ๑   บ้ำนศำลำด่ำน 
 -  หมู่ที่ ๒   บ้ำนพระแอะ 
 -  หมู่ที่ ๓   บ้ำนทุ่งยูง (โล๊ะบำหรำ) 
 -  หมู่ที่ ๔   บ้ำนทุ่งหยีเพ็ง 
 -  หมู่ที่ ๕   บ้ำนโล๊ะดุหยง 
และให้อำณำเขต ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อต ำบลเกำะลันตำน้อย อ ำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำก
ร่องน้ ำลึกตรงปำกคลองศำลำด่ำนในทะเลอันดำมัน ห่ำงจำกเกำะแร้ง ไปทำงทิศตะวันตก ระยะทำงประมำณ 
๑๙ กิโลเมตร บริเวณพิกัด MJ ๘๓๔๔๕๖ ไปทำงทิศตะวันออก ตำมร่องน้ ำลึก ผ่ำนเกำะแร้งตำมแนวร่องน้ ำลึก  

 

 

 

ตลอดล ำ... 
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ตลอดล ำคลองศำลำด่ำน ถึงปลำยคลอง สิ้นสุดที่ร่องน้ ำลึกเขตปลำยคลองบ่อแหนมำบรรจบกันตรงปำกคลอง
โตนด บริเวณพิกัด NJ ๐๖๔๔๓๕ รวม ระยะทำงด้ำนทิศเหนือประมำณประมำณ ๒๔ กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดต่อต ำบลเกำะลันตำน้อย อ ำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำก
ร่องน้ ำลึกเขตปลำยคลองบ่อแหนมำบรรจบกันตรงปำกคลองโตนด บริเวณพิกัด NJ ๐๖๔๔๓๕ ไปทำงทิศใต้ 
ตำมร่องน้ ำลึกคลองบ่อแหนตั้งแต่ปลำยคลองตลอดถึงปำกคลองบ่อแหนสิ้นสุดที่ร่องน้ ำลึกปำกคลองบ่อแหน 
บริเวณพิกัดNJ ๑๐๘๓๘๐ รวมระยะทำงด้ำนทิศตะวันออก ประมำณ ๗ กิโลเมตร    

ทิศใต้  ติดต่อต ำบลเกำะลันตำใหญ่ อ ำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำก
ร่องน้ ำลึกปำกคลองปำกคลองบ่อแหน บริเวณพิกัด NJ ๑๐๘๓๘๐ ไปทำงทิศตะวันตกผ่ำนทะเล ป่ำโกงกำง และ
ทุ่งนำ ไปตำมแนวตัดข้ำมสันควนนำกลำงถึงปำกคลองโขง บริเวณพิกัด NJ ๐๔๒๓๕๘ ไปทำงทิศตะวันตก ผ่ำน
ทะเลอันดำมัน สิ้นสุดที่ทะเลอันดำมัน บริเวณพิกัด MJ ๘๓๔๓๕๗ รวม ระยะทำงด้ำนทิศใต้ประมำณประมำณ 
๒๘.๓ กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดต่อทะเลอันดำมัน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำกทะเลอันดำมัน บริเวณพิกัด MJ 
๘๓๔๓๕๗ ไปทำงทิศเหนือในทะเลอันดันผ่ำนเกำะหมำ สิ้นสุดที่ร่องน้ ำลึกตรงปำกคลองศำลำด่ำน ในทะเลอันดำ
มัน ห่ำงจำกเกำะแร้งไปทำงทิศตะวันตก ๑๙ กิโลเมตร บริเวณพิกัด MJ ๘๓๔๔๕๖ รวม ระยะทำงด้ำนทิศ
ตะวันตกประมำณประมำณ ๑๐.๒ กิโลเมตร 

 ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรก ำหนดเขตต ำบลในท้องที่อ ำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ 
ประกำศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๒.๒ การเลือกตั้ง 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำน ยกฐำนะจำกสภำต ำบลเป็น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เมื่อวันที่ 
๒๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบด้วย 

- สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่บ้ำนละ ๒ ท่ำน สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำน รวม ๕ หมู่บ้ำน จ ำนวน ๑๐ ท่ำน 

- นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำน ๑ ท่ำน 
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำน ๒ ท่ำน 
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำน ๑ ท่ำน 
 
 
 

3.ประชำกร... 
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๓. ประชากร 

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร ประชำกรในพ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนทั้งสิ้น  ๖,๔๑๓ คน  แยกเป็น
ชำย ๓,๒๔๕ คน  หญิง  ๓,๑๖๘ คน  มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย  ๑๖๘.๑๙  คน / ตำรำงกิโลเมตร 

ข้อมูล  ณ  ที่ว่ำกำรอ ำเภอเกำะลันตำ สิงหำคม  ๒๕๕๙ 

๓.๒ ชว่งอำยุและจ ำนวนประชำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำนไม่ได้จัดเก็บข้อมูลช่วงอำยุแต่มี
กำรประสำนข้อมูลประชำกรแยกหมู่บ้ำนจำกท่ีว่ำกำรอ ำเภอเกำะลันตำได้ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวน 

ครัวเรือน 

หมายเหตุ 

ชาย หญิง  

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

บ้ำนศำลำด่ำน 

บ้ำนพระแอะ 

บ้ำนทุ่งยูง (โล๊ะบำหรำ) 

บ้ำนทุ่งหยีเพ็ง 

บ้ำนโล๊ะดุหยง 

๕๙๐ 

๙๗๖ 

๗๔๑ 

๖๐๙ 

๓๒๙ 

๕๕๓ 

๙๙๙ 

๗๑๗ 

๕๖๗ 

๓๓๒ 

๑,๑๔๓ 

๑,๙๗๕ 

๑,๔๕๘ 

๑,๑๗๖ 

๖๖๑ 

๘๐๔ 

๑,๔๒๗ 

๑,๓๘๔ 

๓๑๗ 

๒๙๓ 

 

 

 

รวม พ้ืนที๓่๘.๑๓ตร.กม. ๓,๒๔๕ ๓,๑๖๘ ๖,๔๑๓ ๔,๒๒๕  

 

๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา พ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนมีสถำนศึกษำในพื้นที่รองรับ ดังนี้ 

-  โรงเรียนประถมศึกษำ   ๓ แห่ง 
-  โรงเรียนขยำยโอกำส   ๑ แห่ง 

   -  โรงเรียนเอกชนนำนำชำติ  ๓ แห่ง 
   - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   ๗ แห่ง 
 
 
 

4.2 สำธำรณสุข... 
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๔.๒ สาธารณสุข พ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนมีหน่วยงำนส่งเสริมสถำนพยำบำล และข้อมูลสำธำรณสุข ดังนี้ 

  -  กองทุนหลักประกันสุขภำพ อบต.ศำลำด่ำน ๑ กองทุน 
-  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล  ๑ แห่ง 
-  สถำนพยำบำลเอกชน    ๖ แห่ง 
-  ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน    ๑๐ แห่ง 
-  รำ้นบริกำรนวดเพ่ือสุขภำพและสมุนไพร  ๔๓ แห่ง 
-  สปำเพ่ือสุขภำพ    ๕ แห่ง 
-  อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ ำร้อยละ  ๙๙ (ชุมชนโต๊ะบำหลิว อยู่ในกลุ่มขำด) 

๔.๓ อาชญากรรม พ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนมีกำรก่ออำชญำกรรมในพ้ืนที่บ้ำงเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่เป็น
กำรลักเล็กขโมยน้อย ซึ่งมีหน่วยงำนและระบบป้องกันในพื้นท่ีดังนี้ 

-  ป้อมยำมต ำรวจชุมชน    ๒ แห่ง 
-  สถำนีต ำรวจภูธรเกำะลันตำ   ๑ แห่ง 
-  กองร้อย อส.อ. เกำะลันตำ วรรคที่ ๖(ส่วนหน้ำ) ๑ แห่ง 
-  ศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยว ต.ศำลำด่ำน  ๓ แห่ง 
-  มีกล้องวงจรปิด CCTV    ๘ จุด 

๔.๔ ยาเสพติด พ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนมีผู้เสพยำเสพติดในพ้ืนที่ที่ได้รับกำรบ ำบัด ๔ ปี ย้อนหลัง ดังนี้ 

-  ปี พ.ศ. ๒๕๕๖    ๑๕ คน 
-  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗    ๘ คน 
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๘    ๑๐ คน 
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๙    ๑๐ คน 

๔.๒ การสังคมสงเคราะห์ พ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนมีกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพ จัดกิจกรรมส่งเสริมอำชีพ และดูแล
สงเครำะห์ ผู้สูงอำยุ คนพิกำร เด็กก ำพร้ำ เด็กแรกเกิด ผู้ยำกไร้ และผู้ป่วยเอดส์ ในพ้ืนที่ ซึ่งมี
จ ำนวนดังนี้  

 

 

 

 

-ผู้สูงอำยุ... 
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-  ผู้สูงอำยุ    ๔๑๘ คน 
-  ผู้พิกำร    ๙๔ คน 
- เด็กก ำพร้ำ    ๓๓ คน 
- เด็กแรกเกิด  ๕๓ คน 
-  ผู้ยำกไร้  ๑๐ คน 
-  ผู้ป่วยเอดส์  ๓ คน 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำนจัดตั้งศูนย์พัฒนำครอบครัวต ำบลศำลำด่ำน     ๑ แห่ง 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

กำรคมนำคมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำน  จำกจังหวัดกระบี่เดินทำงโดยรถยนต์ตำมทำงหลวง
หมำยเลข  ๔ทำงแยกเข้ำจังหวัดกระบี่  ก.ม.๖๓ – ๙๐๐  (ต่อแขวงกำรทำงตรัง  ถนนเพชรเกษม)    ถึงทำงแยก
ห้วยน้ ำขำว  ก.ม.๖๔ – ๑๒๘เลี้ยวขวำไปตำมทำงหลวงหมำยเลข  ๔๒๐๖ ตอนห้วยน้ ำขำว -  เกำะกลำง
ระยะทำงยำว  ๒๗ กิโลเมตร  ถึงท่ำเทียบแพขนำนยนต์หัวหิน  ขึ้นแพขนำนยนต์ไปท่ำเทียบแพขนำนยนต์คลอง
หมำก  ระยะทำงยำว  ๑,๔๐๐ เมตร  ใช้เส้นทำง ทำงหลวงชนบท  บ้ำนคลองหมำก – บ้ำนหลังสอดบนเกำะลัน
ตำน้อย ๘ กิโลเมตร    ถึงท่ำเทียบแพขนำนยนต์บ้ำนหลังสอด  ขึ้นแพขนำนยนต์ไปท่ำเทียบแพขนำนยนต์บ้ำน
ศำลำด่ำน  ระยะทำง ๔๐๐ เมตร   เข้ำสู่ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๔๒๔๕ ตอนศำลำด่ำน –สังกะอู้  
ระยะทำง  ๒๒ กิโลเมตร  ถึงโรงพยำบำลชุมชนเกำะลันตำ (ถนนในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดกระบี่) 

นอกจำกเส้นทำงบก โดยรถยนต์ยังสำมำรถใช้กำรคมนำคมทำงน้ ำ โดยใช้เส้นทำงท่ำเทียบเรือเจ้ำฟ้ำ  (อ ำเภอ
เมืองกระบี่) – ท่ำเทียบเรือศำลำด่ำนโดยตรง   กำรคมนำคมทำงน้ ำยังใช้เส้นทำงเกำะพีพี - ศำลำด่ำน และอ่ำว
นำง - ศำลำด่ำนได้ด้วย (กำรคมนำคมทำงน้ ำ ๒ เส้นทำงนี้ให้บริกำรช่วงเดือนพฤศจิกำยน - พฤษภำคม) เท่ำนั้น 
เพรำะเป็นช่วงฤดูกำลท่องเที่ยว 

สภำพเส้นทำงคมนำคมทำงบกจำกทำงหลวงหมำยเลข  ๔ ทำงแยกเข้ำจังหวัดกระบี่ -  กม.  ๖๓ – ๙๐๐ 
ถนนเพชรเกษม   ถึงทำงแยกห้วยน้ ำขำว กม. ๖๔ – ๑๒๘ สภำพเส้นทำงอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนซึ่งเป็นทำงหลวง
เส้นทำงต่อเชื่อมจังหวัด     ทำงหลวงหมำยเลข  ๔๒๐๖ตอนห้วยน้ ำขำว  -  เกำะกลำง  ระยะทำงยำว  ๒๗ 
กิโลเมตร เป็นถนนลำดยำง ส่วนถนนเส้นคลองหมำก -  บ้ำนหลังสอด  เป็นถนนลำดยำงของ ทำงหลวงชนบท  
เส้นทำงบ้ำนหลังสอด -  ท่ำเทียบเรือบ้ำนหลังสอด  ระยะทำง  ๔กิโลเมตร  เป็นถนนลำดยำงทำงหลวงแผ่นดิน
หลำยเลข  ๔๒๔๕ตอนศำลำด่ำน – สังกะอู้  ระยะทำง  ๒๒กิโลเมตร  เป็นทำงลำดยำงในควำมรับผิดชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่อยู่ในสภำพก ำลังปรับปรุง 

ในพ้ืนที่... 
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ในพ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำน มีกำรบริกำรรถรับจ้ำง ๒ แบบ ดังนี้ 

- แบบรถจักยำนยนต์ดัดแปลงสำมล้อ 
- แบบรถยนต์ประจ ำทำง 

ในพ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนมีถนนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำน รับผิดชอบดูเป็นถนนซอยทั้งหมด จ ำนวน 
๔๐ สำย ซึ่งแยกลักษณะได้ดังนี้ 

 - ถนนคอนกรีต    จ ำนวน ๒๑ สำย 
 - ถนนคอนกรีตผสมลูกรัง   จ ำนวน ๔ สำย 
 - ถนนลูกรัง    จ ำนวน ๑๕ สำย 

๕.๒ การไฟฟ้าพ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนมีกำรให้บริกำรและมีหน่วยงำนรับผิดชอบในพ้ืนที่ดูแลระบบกำร
จ่ำยไฟ โดย กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำเกำะลันตำ 

๕.๓ การประปา พ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนมีกำรให้บริกำรกำรประปำ โดยควำมรับผิดชอบของ ระบบ
ประปำหมู่บ้ำนภำยใต้ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรบริหำรกิจกำรและบ ำรุงรักษำระบบประปำหมู่บ้ำน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จ ำนวน ๑๐ คณะ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

  หมู่ที่ ๑ ประกอบไปด้วยคณะกรรมกำร จ ำนวน  ๒ คณะ 
  หมู่ที่ ๒ ประกอบไปด้วยคณะกรรมกำร จ ำนวน  ๔ คณะ 
  หมู่ที่ ๓ ประกอบไปด้วยคณะกรรมกำร จ ำนวน  ๑ คณะ 
  หมู่ที่ ๔ ประกอบไปด้วยคณะกรรมกำร จ ำนวน  ๒ คณะ 
  หมู่ที่ ๕ ประกอบไปด้วยคณะกรรมกำร จ ำนวน  ๑ คณะ 

๕.๔โทรศัพท์ พ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนมีกำรให้บริกำรเครือข่ำยโทรศัพท์ ครอบคลุมทั้งต ำบล ซึ่งมี
รำยละเอียดเครือข่ำยสัญญำณโทรศัพท์ของบริษัทหลักๆ และบริษัทในเครือที่สำมำรถใช้ได้ในพ้ืนที่ต ำบลศำลำ
ด่ำนได้ดีมีดังนี้  

  บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)     TOT 
  บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)    True move 
  บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน)   dtac 
  แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส     AIS  

๕.๕ ไปรษณียห์รือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ พ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำน มีกำรให้บริกำรของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัดโดยมีที่ท ำกำรไปรษณีย์อนุญำต (ปณอ.) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้ำนทุ่งยูง มีทั้งประเภท รับ
จ่ำย หน้ำที่เหมือนที่ท ำกำรไปรษณีย์รับจ่ำย (ปณจ.) และ รับฝำก เหมือน ที่ท ำกำรไปรษณีย์รับฝำก (ปณฝ.) และ
ยังมีกำรให้บริกำรขนส่งวัสดุและครุภัณฑ์จำกบริษัทอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำน 

6.ระบบเศรษฐกิจ... 
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร พ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ  ๒๓,๘๓๑ไร่ เป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ถือ
ครองประมำณ ๒๒,๖๓๘ ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๙ ของพ้ืนที่ทั้งหมด และเป็นพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร ประมำณ 
๑๒,๒๐๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๐ ของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ถือ
ครอง และมีศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร จ ำนวน ๑ แห่ง 

  จ ำนวนครัวเรือนเกษตรกรถือครองที่ดินเพ่ือกำรเกษตร รำยละเอียดดังนี้ 
   - ยำงพำรำ ๓๕๐  ครัวเรือน 
   - ปำล์มน้ ำมัน ๔๑ ครัวเรือน 
   - มะพร้ำว ๓๖ ครัวเรือน 

๖.๒ กำรประมงพ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนด้วยพ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนมีทะเลล้อมรอบสำมทิศทำง ประชำชนที่
อำศัยบริเวณชำยฝั่งทะเลส่วนใหญ่จะประกอบอำชีพประมงชำยฝั่ง ชุมชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพประมง
ชำยฝั่งมีดังนี้ 

  - หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้ำนในไร่ 
    ชุมชนบ้ำนแหลมทึง 
  - หมู่ที่ ๒ ชุมชนบ้ำนคลองโขง 
    ชุมชนบ้ำนสมพรพรุกม 
    ชุมชนบ้ำนพระแอะ 
  - หมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้ำนคลองดำว 
  - หมู่ที่ ๔ ชุมชนบ้ำนทุ่งหยีเพ็ง 
  - หมู่ที่ ๕ ชุมชนบ้ำนโล๊ะดูหยง 

 ลักษณะกำรท ำประมงในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่จะเป็นกำรประมงชำยฝั่ง กำรประมงเพ่ือยังชีพหรือประมง
ขนำดเล็ก โดยทั่วไปใช้เรือขนำดเล็ก เช่นเรือพ้ืนบ้ำน เป็นต้น ปัจจุบันส่วนใหญ่จะติดเครื่องยนต์เข้ำไปด้วยท ำกำร
ประมงโดยใช้เครื่องมือประมง เช่น อวน แห เบ็ด ไซ ฉมวก ช้อน ลอบแบบง่ำยๆ  ประมงพ้ืนบ้ำนเป็นกำรประมง
เพ่ือยังชีพ หำอำหำร สร้ำงรำยได้และก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำนในท้องถิ่นซึ่งปริมำณกำรจับสัตว์น้ ำจำกกำรท ำ
ประมงพ้ืนบ้ำนคิดเป็นร้อยละ ๑๐จำกปริมำณผลผลิตสัตว์น้ ำจำกกำรประมงทะเลทั้งหมด และในพ้ืนที่ต ำบล
ศำลำด่ำนยังมีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในกระชัง กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในบ่อดิน ซึ่งกำรตลำดของอำชีพนี้ปัจจุบัน
ส่วนใหญ่เพ่ือรองรับกลุ่มเป้ำหมำยจำกกำรท่องเที่ยวส่วนกำรประมงน้ ำลึกจะมีเรือมำจำกต่ำงพ้ืนที่เข้ำมำตำม
ฤดูกำล 

 

6.3 กำรปศุสัตว์... 
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๖.๓ การปศุสัตว์ พ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนเนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ล้อมรอบด้วยทะเลทั้งสำมด้ำน พ้ืนที่ส่วนใหญ่
ติดทะเลจึงไม่เหมำะสมในกำรท ำปศุสัตว์ขนำดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันสภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เน้นให้ควำมส ำคัญในกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ท ำให้กำรปศุสัตว์ในพ้ืนที่ยิ่งลดจ ำนวนลงไปจำกเดิม จะมีอยู่ ในบำงชุมชนของพ้ืนที่ แต่ก็
เป็นกำรเลี้ยงสัตว์ในจ ำนวนน้อยเลี้ยงเป็นงำนอดิเรก เช่น ไก่ เป็ด วัว ควำย แพะ แกะ นก สุนัข สุกร แมว ซึ่งมี
อยู่ในบำงชุมชน ดังนี้ 

- หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้ำนในไร่ 
    ชุมชนบ้ำนโต๊ะบำหลิว 
  - หมู่ที่ ๒ ชุมชนบ้ำนคลองโขง 
    ชุมชนบ้ำนสมพรพรุกม 
    ชุมชนบ้ำนพระแอะ 
  - หมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้ำนคลองดำว 
    ชุมชนบ้ำนทุ่งยูง 
    ชุมชนบ้ำนโล๊ะบำหรำ 
  - หมู่ที่ ๔ ชุมชนบ้ำนทุ่งหยีเพ็ง 
  - หมู่ที่ ๕ ชุมชนบ้ำนโล๊ะดุหยง 
 

๖.๔ การบริการพ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนมีกำรบริกำรโดยหน่วยงำนต่ำงๆ แต่หน่วยงำนที่มีหน้ำที่บริกำร
สำธำรณะหลักคือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำน ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำนมีกำรบริกำร
สำธำรณะหลักๆ ดังนี้ 

  - สวนสำธำรณะ      ๑ แห่ง 
  - สนำมกีฬำ      ๒ แห่ง 
  - สวนสุขภำพ      ๑ แห่ง 
  - ท่ำเทียบเรือโดยสำร     ๑ แห่ง 
  - จุดแนวเข้ำ-ออกเรือ บริเวณชำยหำด   ๒ จุด 
  - ห้องน้ ำสำธำรณะ     ๗ แห่ง 
  - สถำนทีละหมำด     ๑ แห่ง 

-ศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยว ต.ศำลำด่ำน   ๓ แห่ง 
- ศูนย์ศึกษำธรรมชำติป่ำชุมชนและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ๑ แห่ง 
- เสียงตำมสำย      ๕ แห่ง 
- อำคำรอเนกประสงค์     ๖ แห่ง 
 

6.5 กำรท่องเที่ยว... 



-๑๑- 

 

 

๑๑ 

๖.๕ การท่องเที่ยว ต ำบลศำลำด่ำนเป็นต ำบลที่มีจุดเด่นในด้ำนทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวและประชำชน
ส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ช่วยแก้ปัญหำกำรว่ำงงำนในพ้ืนที่ ด้วยเหตุผลที่ต ำบลศำลำ
ด่ำนมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญดังนี้ 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

-   หำดแหลมคอกวำง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต ำบลศำลำด่ำน อ ำเภอเกำะลันตำ เป็นแหลมหำดทรำยขำวคอคอด ยื่น
ออกไปฝั่งทะเลอันดำมันหำดทรำยสวยงำมเป็นธรรมชำติ เหมำะส ำหรับท่องเที่ยว เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และมี
ควำมเป็นส่วนตัว 

 

-  แหลมมำลำดี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต ำบลศำลำด่ำน อ ำเภอเกำะลันตำเป็นส่วนปลำยสุดของแหลมคอกวำง ซึ่ง
บริเวณรอบ ๆ แหลมมำลำดี มีแหล่งปะกำรังน้ ำตื้นที่สวยงำม ซึ่งเป็นแหล่งอำศัยของปลำสวยงำมจ ำนวนมำก 
เช่น ปลำกำร์ตูน ปลำนกแก้ว ฯลฯ 

 

-  หำดคลองดำว  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓ ต ำบลศำลำด่ำน อ ำเภอเกำะลันตำ  เป็นชำยหำดขำวสะอำดเป็นแนวยำว
ขนำนกับถนนสำยหลังเกำะทำงฝั่งอันดำมัน  เหมำะแก่กำรท่องเที่ยว  ปัจจุบันเป็นจุดศูนย์กลำงของกำรประกอบ
กิจกำรท่องเที่ยว  ซึ่งมี  โรงแรม  รีสอร์ท  บังกะโล  ที่พัก  หลำกหลำยระดับรำคำ  เป็นศูนย์กลำงของแหล่งช้อป
ปิ้ง  สินค้ำพ้ืนเมือง  สินค้ำอุปโภค  บริโภค  และเป็นย่ำนธุรกิจสื่อสำร  (E-mail  internet)  รวมทั้งยังมีสถำน
ธุรกิจบันเทิงเริงรมย์เป็นจ ำนวนมำก 



-๑๒- 

 

 

๑๒ 

      

-  หำดพระแอะ  ตั้งอยู่หมู่ที่   ๒และหมู่ที่  ๓ บำงส่วน  ต ำบลศำลำด่ำน  อ ำเภอเกำะลันตำ  เป็นหำด
ทรำยขำวขนำนกับถนนสำยทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๔๒๔๕ สำยหลังเกำะทำงฝั่งทะเลอันดำมัน เหมำะแก่
กำรท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีควำมเป็นส่วนตัวมำกแวดล้อมไปด้วยธรรมชำติป่ำไม้  ร่มไม้  ป่ำสนที่สวยงำม  
ส่วนริมถนนสำยทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๔๒๔๕ มีสถำนบันเทิงเป็นจ ำนวนมำก   และมีที่พักหรูหรำที่สุดใน
ต ำบลศำลำด่ำน   นอกจำกนั้นยังมีกำรท่องป่ำ  นั่งช้ำงไปตำมล ำเนำไพร ชมธรรมชำติ ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติซึ่ง
มีควำมอุดมสมบูรณ์มำก 

                 

- หำดคลองไทรแตก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต ำบลศำลำด่ำน อ ำเภอเกำะลันตำ เป็นหำดทรำยขำวขนำนกับถนนสำย
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๒๔๕ สำยหลังเกำะทำงฝั่งทะเลอันดำมัน หรือบริเวณด้ำนหลัง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลศำลำด่ำน เหมำะแก่กำรท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีควำมเป็นส่วนตัวมำกแวดล้อมไปด้วยธรรมชำติ
ป่ำไม้ ร่มไม้ ป่ำสนที่สวยงำม 

 

 

 



-๑๓- 
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- หำดไม้ไผ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต ำบลศำลำด่ำน อ ำเภอเกำะลันตำ เป็นหำดทรำยขำวขนำนกับถนนสำยทำง
หลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔๒๔๕ ซึ่งเป็นชำยหำดแห่งเดียวที่ยังไม่มีโรงแรม ที่พัก บังกะโล เป็นชำยหำดที่เงียบสงบ 
เหมำะแก่กำรท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีควำมเป็นส่วนตัวมำกแวดล้อมไปด้วยธรรมชำติป่ำไม้ ร่มไม้ ป่ำสนที่
สวยงำม 

-  หำดคลองโขง ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ ต ำบลศำลำด่ำน อ ำเภอเกำะลันตำ  ชำยหำดทรำยขำวสะอำดเป็นแนวยำว
ขนำนกับถนนสำยหลังเกำะทำงฝั่งอันดำมันเหมำะแก่กำรท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ  ย่ำนนี้เป็นชุมชนมำกไป
ด้วยสวนมะพร้ำวและบังกะโลที่พัก ซึ่งอยู่ในสวนมะพร้ำวท ำให้มีควำมร่มรื่นเป็นอย่ำงมำก  ควบคู่ไปกับ
ร้ำนอำหำร สไตล์ยุโรป อิตำเลี่ยน  อำหำรไทย นอกจำกนั้นยังมีกำรท่องป่ำ นั่งช้ำงไปตำมล ำเนำไพรในเขตป่ำ
สงวนแห่งชำติ  และชำยหำดเป็นแนวยำวไปสุดหัวแหลมคลองโตบ ต ำบลเกำะลันตำใหญ่ 

    

- ศูนย์ศึกษำธรรมชำติป่ำชุมชนและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้ำนทุ่งหยีเพ็ง พ้ืนที่ทั้งหมดอยู่ใน
ควำมดูแลของสถำนีพัฒนำทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่ ๒๙ (เกำะลันตำ)  สังกัดกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

  

 

 

 

 

แหล่งท่องเที่ยวที่... 



-๑๔- 
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แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน 

-  ชุมชนตลำดบ้ำนศำลำด่ำน  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต ำบลศำลำด่ำน อ ำเภอเกำะลันตำ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด
ในอ ำเภอเกำะลันตำ มีแหล่งขำยเสื้อผ้ำพ้ืนเมือง ศิลปหัตถกรรม ของที่ระลึก ร้ำนอำหำรทะเล อำหำรยุโรป 
อิตำเลี่ยน อำหำรไทย ออฟฟิตบริกำรกำรท่องเที่ยวตลอดจนท่ำเทียบเรือขนส่งผู้โดยสำร 

 

- สะพำนสิริลันตำ ซึ่งเป็นสะพำนเชื่อมระหว่ำงเกำะแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเชื่อมเกำะลันตำใหญ่และ
เกำะลันตำน้อยระหว่ำงบ้ำนโล๊ะดุหยง หมู่ที่ ๕ ต ำบลศำลำด่ำน กับบ้ำนหลังสอด หมู่ที่ ๑ ต ำบลเกำะลันตำน้อย 
ข้ำมคลองลัดบ่อแหน ด้วยสะพำนที่มีลักษณะสวยงำนและมีกำรตกแต่งบริเวณท่ำเทียบแพขนำนยนต์เดิมให้เป็น
สวนย่อมใช้พักผ่อนได้ดี และประกอบกับภำพมุมสูงมองลงมำจำกตัวสะพำนจะเห็นควำมสวยงำนของทะเลและ
ภูเขำเป็นภำพที่สวยงำมเหมำแก่กำรเดนพักผ่อน และออกก ำลังทั้งยำมเช้ำและยำมเย็น 

  

๖.๖ อุตสาหกรรม ด้วยพ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนเป็นพ้ืนที่เป็นเกำะไม่เหมำะส ำหรับกำรด ำเนินกำรกิจกำร
อุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ดังนั้นในพ้ืนที่จึงไม่มีกำรประกอบกำรอุตสำหกรรมขำดใหญ่แต่มีกำรประกอบกิจกำร
อุตสำหกรรมขนำดย่อย รำยละเอียด ดังนี้ 

-  โรงงำนผลิตน้ ำดื่ม  ๒ แห่ง 
-  โรงงำนผลิตน้ ำแข็งยูนิต  ๒ แห่ง 
 

6.7 กำรพำณิชย์... 



-๑๕- 
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๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ด้วยพ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนเป็นพ้ืนที่เป็นเกำะมีสถำนที่ท่องเที่ยว และ
จ ำนวนนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำกในช่วงระหว่ำงเดือนตุลำคมถึงเดือนมีนำคมด้วยเหตุผลดังกล่ำวประชำชนในพื้นที่
ต ำบลศำลำด่ำนในช่วงระยะเวลำ ๑๙ปี  ที่ผ่ำนมำประชำชนส่วนหนึ่งได้เริ่มประกอบกำรท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  และ
สำมปีที่ผ่ำนมำ  ธุรกิจกำรท่องเที่ยวเกำะลันตำได้เติบโตเป็นอย่ำงมำก  ท ำให้ประชำชนต้องปรับตัวเพ่ือให้เข้ำกับ
สภำวะกำรตลำดและธุรกิจกำรค้ำที่เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วโดยประชำชนส่วนหนึ่งได้ผันตัวเองเข้ำมำสู่ธุรกิจ
กำรท่องเที่ยว ทั้งเจ้ำของธุรกิจ และเข้ำมำในรูปแบบลูกจ้ำง เพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ รำยละเอียดที่สำมำรถเก็บข้อมูล
ได้ ดังนี้ 

-  โรงงำนผลิตน้ ำดื่ม  ๒ แห่ง 
-  โรงงำนผลิตน้ ำแข็งยูนิต  ๒ แห่ง 
-  ปั๊มน้ ำมัน (ขนำดใหญ่)  ๖ แห่ง 
-  ปั๊มน้ ำมัน (หลอดแก้ว)  ๑๐ แห่ง 
-  ธนำคำร   ๔ แห่ง 
-  สหกรณ์   ๑ แห่ง 
-  กองทุนหมู่บ้ำน  ๕ กองทุน 
-  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์  ๕ กลุ่ม 
-  กลุ่มกองทุนฟ้ืนฟ ู  ๓ กลุ่ม 
-  กลุ่มเยำวชนเกษตร  ๑ กลุ่ม 
-  กลุ่มอำชีพที่จดทะเบียน  ๙ กลุ่ม 

๖.๘ แรงงาน ในพ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนมีกำรจ้ำงงำนหลำกหลำยอำชีพ ท ำให้มีควำมต้องกำรจ้ำงงำนสูง
โดยเฉพำะช่วงฤดูกำรท่องเที่ยว แรงงำนในพื้นที่พอกับควำมต้องกำรท ำให้มีกำรเข้ำมำของแรงงำนต่ำงถิ่นจ ำนวน
มำก ปัจจุบันนี้ แรงงำนเกินกว่ำร้อยละ ๗๐ มำจำกต่ำงถิ่น และยังมีแรงต่ำงชำติเข้ำมำด้วย กลุ่มอำชีพที่ต้องกำร
แรงงำนของต ำบลศำลำด่ำนมี ดังนี้ 

  - ธุรกิจบริกำรโรงแรม บังกะโล, รีสอร์ท ที่พักรูปแบบต่ำงๆ 
  - ธุรกิจบริกำรร้ำนอำหำร เครื่องดื่ม รูปแบบต่ำง 
  - ธุรกิจบริกำรขนส่งทั้งทำงบกและทำงน้ ำรูปแบบต่ำงๆ 
  - ธุรกิจบริกำรน ำเที่ยวรูปแบบต่ำงๆ 
  - ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงรูปแบบต่ำงๆ 
  - ธุรกิจค้ำขำย ร้ำนขำยผ้ำ ร้ำนขำยของที่ระลึก ร้ำนขำยของกินของใช้ ร้ำนค้ำ รูปแบบต่ำงๆ 
  - ธุรกิจบันเทิง ผับ บำร์ คำรำโอเกะ รูปแบบต่ำงๆ 
  - ธุรกิจบริกำร ตัดผม เสริมสวย นวด รูปแบบต่ำงๆ 
 

-แรงงำน... 



-๑๖- 
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  - แรงงำนกำรเกษตร กรีดยำง เก็บปำล์ม และกำรเกษตรอื่นๆ 
  - แรงงำนประมงชำยฝั่ง 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา ประชำกรที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำนอำศัยในพ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนส่วนใหญ่นับถือ
ศำสนำอิสลำม คิดเป็นร้อยละ๘๙นับถือศำสนำพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐และนับถือศำสนำคริตส์ 
คิดเป็นร้อยละ ๑ ซึ่งมีศำสนสถำน แยกตำมหมู่บ้ำนได้ดังนี้ 

  - หมู่ที่ ๑ มีส ำนักสงฆ ์ จ ำนวน ๑ แห่ง 
  - หมู่ที่ ๒ มีมัสยิด  จ ำนวน ๒ แห่ง 
    มีบำลำย  จ ำนวน ๒ แห่ง 
    มีอัลเกำะ จ ำนวน ๑ แห่ง 
  - หมู่ที่ ๓ มีมัสยิด  จ ำนวน ๑ แห่ง 
    มีโบสถ์คริตส์ จ ำนวน ๑ แห่ง 

มีบำลำย  จ ำนวน ๑ แห่ง 
  - หมู่ที่ ๔ มีมัสยิด  จ ำนวน ๑ แห่ง 

มีบำลำย  จ ำนวน ๑ แห่ง 
- หมู่ที่ ๕ มีมัสยิด  จ ำนวน ๑ แห่ง 

* มีกลุ่มชำติพันธ์ท้องถิ่น ชำวเล อูรักลำโวยจ ซึ่งอำศัยอยู่ในหมู่ที่  ๑ ชุมชนบ้ำนในไร่ ชุมชนโต๊ะบำหลิว 
และหมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้ำนคลองดำว ปัจจุบันส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ แต่ยังคงไว้ซึ่งควำมเชื่อดังเดิม
เรื่องผีบรรพบุรุษและจิตวิญญำณที่เก่ียวกับทะเล 

 
7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี พ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนมีประเพณีและวัฒนธรรมหลำกหลำย ดังนี้ 

- มีวันฮำรีรำยอ ๒ครั้ง คือ อีดิลฟิตรี ตรงกับวันขึ้น ๑ค่ ำ เดือนเชำวำลซึ่งเป็นเดือน ๑๐ตำม
ปฏิทินอิสลำม คือ วันออกบวช และ อีดิลอัฏฮำ ตรงกับวันที่ ๑๐เดือน ซุลฮิจญะ หรือตรงกับเดือน ๑๒ของ
ปฏิทินอิสลำม ซึ่งเป็นกำรฉลอง วันออกฮัจญ์ซึ่งในวันดังกล่ำวชำวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ ญำติพ่ีน้อง เพ่ือน
บ้ำนเพื่ออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่ำนมำ โดยในวันอีดีลฟิตรี มุสลิมทุกคนจะต้องจ่ำยซะกำตฟิตเรำะห์ 

 

 

-พิธีกำร... 



-๑๗- 

 

 

๑๗ 

- พิธีกำรเข้ำสุนัตหมู่ ซึ่งเป็นประเพณีและสอดคล้องกับบทบัญญัติของศำสนำอิสลำมที่ มุสลิมผู้
นับถือศำสนำอิสลำมท่ีเป็นผู้ชำยทุกคนต้องปฏิบัติเมื่อถึงวัยที่เหมำะสม โดยกำรขลิบปลำยหนังหุ้มอวัยวะเพศ ซึ่ง
พิธีกำรนี้ได้กระท ำกันมำหลำยชั่วอำยุคนแล้ว โดยนัดหมำยเยำวชนที่อยู่ในวัยเหมำะสมคือ ก่อนเข้ำสู่วัยหนุ่ม มำ
ท ำพิธีพร้อมๆกันเป็นหมู่คณะมีกำรอวยพร สร้ำงขวัญและก ำลังใจ ก่อนท ำพิธี  

- งำนเมำว์ลิดประจ ำต ำบลศำลำด่ำนเป็นกำรจัดกิจกรรมเพ่ือร ำลึกถึงหลักธรรมค ำสอนของพระ
ศำสดำมูฮัมหมัด  

- วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ หน่วยสอบคุรุสัมพันธ์ที่ ๔๙ 

- พิธีลอยเรือของชำวเล จัดขึ้นปีละสองครั้ง คือทุกวันเพ็ญเดือน ๖และวันเพ็ญเดือน ๑๑ ของ
ทุกปี พิธีนี้มีครั้งละ ๓ วัน เป็นกำรท ำบุญสะเดำะเครำะห์ให้เกิดควำมมั่นคงแก่ตัวเองและญำติพ่ีน้อง อีกทั้งเป็น
กำรแผ่ส่วนกุศลให้แก่บุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว 

- ประเพณีท ำบุญเดือน ๕ ของชำวเล เป็นประเพณี ที่จัดขึ้น ในวันขึ้น ๑๕ ค่ ำ เดือน ๕ ของทุก
ปี เพื่อเป็นกำรร ำลึกถึงญำติพ่ีน้อง หรือบุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว มีกิจกรรมแต่งป่ำช้ำ  

 

- งำนฉลองเทศกำลตรุษจีน โรงเรียนชุมชนบ้ำนศำลำด่ำน    แรม   ๑๕ค่ ำ เดือน ๒ เป็นงำน
ประจ ำปขีองอ ำเภอเกำะลันตำ มีกำรแสดงละเล่นพ้ืนเมือง ออกร้ำน นิทรรศกำรต่ำง ๆ 

- งำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงกำรที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลศำลำด่ำน มีก ำหนดจัดขึ้นทุกปี ในช่วงเดือนตุลำคม เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์กำรเปิดฤดูกำรท่องเที่ยว
ของต ำบลศำลำด่ำน ซึ่งจะสอดคล้องกับงำนพิธีลอยเรือในวันเพ็ญ เดือน ๑๑ จึงใช้ชื่องำนว่ำ “เปิดเล เขเรือ” 

 

-กำรละเล่น... 

 



-๑๘- 

 

 

๑๘ 

- กำรละเล่นพื้นเมือง ได้แก่ รองแง็ง เพลงตันหยง และร ำมนำ 

 

 

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น พ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนมีภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวัน
ของคนในท้องถิ่นมำกมำยหลำกหลำยดังนี้ 

  - กำรต่อเรือประมง (สร้ำงเรือจำกไม้ในท้องถิ่น) 
  - กำรสร้ำงอุปกรณ์จับปลำจำกวัสดุในท้องถิ่น เช่น ไซรูปแบบต่ำงๆ 
  - กำรท ำขนมจำกวัสดุในท้องถิ่น เช่น ขนมต้ม ขนมจำก  
  - กำรท ำเครื่องจักสำรจำกเตยปำหนันส ำหรับใช้ในครัวเรือน 
  - กำรท ำไม้กวำดดอกหญ้ำจำกหญ้ำในท้องถิ่น 
  - กำรลอกใบจำกเพ่ือใช้สูบยำ 
  - กำรแปรรูปอำหำรทะเลแบบพื้นบ้ำน เช่น ท ำกะปิ ท ำปลำเค็ม ท ำปลำแดดเดียว 

 ภาษาถิ่น ส่วนใหญ่จะใช้ภำษำใต้ และยังมีมีกลุ่มชำติพันธ์ท้องถิ่น ชำวเล อูรักลำโวยจ ที่ยังใช้ภำษำอูรัก
ลำโวยจ ซึ่งเป็นกำรสื่อสำรเฉพำะกลุ่ม 

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก พ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนเป็นพื้นที่ติดทะเลสินค้ำพ้ืนเมืองที่ข้ึนชื่อมี
ดังนี้ 

  - กะปิ  
- ปลำเค็ม 
- ปลำแดดเดียว 
- ใบจำก (สูบยำ) 
  
 
 
 

8.ทรัพยากร... 



-๑๙- 

 

 

๑๙ 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ ำพื้นที่ต ำบลศำลำด่ำนมีแหล่งน้ ำธรรมชำติหลำยแห่ง ซึ่งบำงแห่งได้รับกำรพัฒนำจนเป็นแหล่งน้ ำ
หลักในกำรใช้อุปโภคและบริโภคในต ำบลศำลำด่ำน รำยละเอียดของแหล่งน้ ำธรรมชำติ ดังนี้ 

-  ล ำน้ ำ, ล ำห้วย     ๘ สำย 
-  บึง, หนอง และอ่ืน ๆ    ๑ แห่ง 

8.๒ ป่ำไม้พ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนเป็นพื้นที่ที่มีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้ ซึ่งมีท้ังป่ำสงวน 
ป่ำสมบูรณ์ ป่ำชำยเลน รำยละเอียดป่ำไม้ ดังนี้ 

- ป่ำชำยเลนอยู่ทำงฝั่งตะวันออกของพ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำน 
- ป่ำแนวเขต   ป่ำสงวนแห่งชำติ    เนินควนสูงชันแนวเทือกเขำเกำะลันตำ 

8.๓ ภูเขำพ้ืนที่ต ำบลศำลำด่ำนมอยู่ในอ ำเภอเกำะลันตำซึ่งลักษณะเป็นเกำะท ำให้มีภูเขำที่ส ำคัญอยู่แห่ง
เดียวคือแนวเทือกเขำเกำะลันตำ 

8 .๔  คุณ ภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ พ้ื นที่ ต ำบลศำลำด่ ำนมีควำมหลำกหลำยทำงด้ ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ ทั้งทำงบกและทำงน้ ำ ซึ่งนับว่ำเป็นควำมอุดมสมบูรณ์ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ 
เพรำะด้วยทรัพยำกรธรรมชำติเหล่ำนี้ ทั้งภูเขำป่ำไม้ ใต้ทะเล หำดทรำยและป่ำชำยเลนรวมกันเป็น
เสน่ห์ ให้ต ำบลศำลำด่ำนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงำมเหมำะแก่กำรพักผ่อน และกำรท่องเที่ยว
หำกเรำอนุรักษ์ทรัพยำกรเหล่ำนี้ให้ยั่งยืน กำรท่องเที่ยวจะเป็นรำยได้หลักของคนในต ำบลศำลำ
ด่ำนอย่ำงยั่งยืนไปพร้อมๆกัน 

9. อื่นๆ (ถ้ำมีระบุด้วย) 

9.๑ มวลชนจัดตั้ง 

-  ลูกเสือชำวบ้ำน   ๑ รุ่น ๑๕๐ คน 
-  ไทยอำสำป้องกันชำติ   ๓ รุ่น ๒๘๐ คน 
-  กองหนุนเพื่อควำมมั่นคงของชำติ - รุ่น   - คน 
-  อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ๒ รุ่น ๙๓ คน  

9.๒ สุสำน 

  - หมู่ที่ ๑     ๑ แห่ง 
  - หมู่ที่ ๒    ๓ แห่ง 
  - หมู่ที่ ๓     ๓ แห่ง 
  - หมู่ที่ ๔    ๑ แห่ง 
  - หมู่ที่ ๕    ๓ แห่ง 
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20 

บทที่ 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 

นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. พัฒนำแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทำง
ท่องเที่ยวให้พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ที่มีศักยภำพตำมวิถีชีวิตชุมชน 
 2. ส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำน  
 3. สร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนให้รักและช่วยกันรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยกำรให้เข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบ 

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (๑) ส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สนับสนุนกำรท่องเที่ยวและเร่งรัดกำรปรับปรุงมำตรฐำนในเรื่อง
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย  

(๒) พัฒนำ บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ศำสนำและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริม
กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภำพสำมำรถเชื่อมโยงธรรมชำติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนตลำดนักท่องเที่ยวภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 (4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบกำรท่องเที่ยวเพื่อสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพ่ิมทำงกำรท่องเที่ยว 
 (5) ผลักดันควำมร่วมมือของหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือให้บริกำรนักท่องเที่ยวอย่ำงมีคุณภำพ 

(6) พัฒนำด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์เพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 

เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาด่าน 
1. ส ำรวจและประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
2. ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
3. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนด้ำนกำรบริกำร 
4. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ปัญหาความต้องการของประชาชนในภาพรวม 
๑. ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในกลุ่มเยำวชน 

นักท่องเที่ยว และนักเรียน,เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม และสึนำมิ) 
๒. ด้ำนสังคม (ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน,อัตรำกำรศึกษำต่อน้อย,กำรพัฒนำด้ำนกีฬำ

สู่ระดับชำติ/นำนำชำติ,เยำวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร,สนับสนุนกำรสอนด้ำนศำสนำและจริยธรรม,ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นขำดกำรสืบทอด,พัฒนำโรงพยำบำล/มหำวิทยำลัยให้ได้มำตรฐำน) 

 
3.ด้ำนเศรษฐกิจ... 
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๓. ด้ำนเศรษฐกิจ (รำคำตกต่ ำ ต้นทุนกำรผลิตสูง รำคำปุ๋ยแพง,กำรขนส่งผลผลิต,ขำดควำมรู้เชิงวิชำกำร
ทำงด้ำนกำรเพิ่มผลผลิต,ขำดแหล่งน้ ำ,ถนนไม่ได้มำตรฐำน,กระแสไฟฟ้ำและเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอ,
ต้องกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร(ผัก,ผลไมเ้พ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC), ขำดเอกสำรสิทธิ์
ที่ดินท ำกิน) 

๔. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ปัญหำขยะ/น้ ำเสีย โดยเฉพำะ พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว (เกำะพี
พี/อ่ำวนำง /เกำะลันตำ) ปัญหำมลพิษจำกโรงงำน,น้ ำทะเลกัดเซำะชำยฝั่ง และทรัพยำกรธรรมชำติถูกบุกรุกท ำลำย 

๕. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร คุณภำพกำรให้บริกำร, กำรบูรณำกำรระหว่ำง (ชุมชน,องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, อ ำเภอ,จังหวัด) ขำดกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ,ขำดระบบบริหำรจัดกำรสวัสดิกำรชุมชน และต้องกำร
พัฒนำทรัพยำกรด้ำนภำษำเพ่ือรองรับ AEC 

 
แบบสรุปข้อมูลปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของประชาชน 

อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี 
ประเด็นปัญหา/ ความต้องการ ปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข/พัฒนา 

๑. ด้ำนเศรษฐกิจ - ปัญหำค่ำครองชีพสูง 

- ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุน 

- ขำดระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน 

(ประปำ) 

- ลดต้นทุนกำรผลิต 

- สร้ำงสะพำนแห่งที่ ๒ 

- พัฒนำกองทุนให้มีขีด
ควำมสำมำรถให้มีบริกำร 

เพ่ิมข้ึน 

๒. ด้ำนสังคม - เยำวชนไม่เห็นถึงควำมส ำคัญของ 

วัฒนธรรม ประเพณี ดั้งเดิม 

- ปัญหำกำรว่ำงงำนตำมฤดูกำล 
ประชำชนไม่มีอำชีพเสริม 

- ยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
(ภำษำ) ในโรงเรียนอำชีวศึกษำ 

- มีนักเรียนอ่ำนหนังสือไม่ออก 

- มีควำมขัดแย้งทำงสังคมละเลย
ศำสนำ 

- รณรงค์ให้รักท้องถิ่น เช่นกำรแต่ง
กำยแบบพ้ืนเมือง 

- สร้ำงอำชีพเสริม 

- เพ่ิมคุณภำพกำรศึกษำ 

- ส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำง
ศำสนำพัฒนำผู้น ำ 

ศำสนำอิสลำม,พุทธ 
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๓. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม 

- ปัญหำน้ ำทะเลกัดเซำะชำยฝั่ง 

- กำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำสำธำรณะ ป่ำ
สงวน ป่ำชำยเลน 

- ดินไม่มีคุณภำพ เป็นดินปนทรำย 

- ปัญหำขยะ ไม่มีระบบก ำจัดขยะ 

- จัดท ำแนวป้องกันน้ ำทะเลกัด
เซำะ 

- จัดระบบป่ำไม้โดยจัดเป็นป่ำ
ชุมชน 

- จัดกำรขยะเชิงระบบ 

- จัดกำรดินตำมหลักวิชำกำร 

๔. ด้ำนควำมปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ปัญหำยำเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
และนักท่องเที่ยว 

- ถนนแคบไม่ได้มำตรฐำน ถนน
ช ำรุดและไม่มีไหล่ทำง 

- ควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

- ให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 

- ควำมเพ่ิมหน่วยรักษำควำม
ปลอดภัย เช่น ทหำรเรือ 

๕. ด้ำนกำรบริหำร 

จัดกำร  

- กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มชุมชน
อ่อนแอ 

- แผนชุมชนยังขำดกำรบูรณำกำร
กับแผนอ ำเภอ,จังหวัด 

- เสริมศักยภำพระบบบริหำร
จัดกำรทุกระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำร... 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของต าบลศาลาด่าน  (SWOT) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. สถำนที่ท่องเที่ยวระดับโลกท ำให้เศรษฐกิจดี 
2. มีทรัพยำกรธรรมชำติที่สวยงำมและยังอุดม

สมบูรณ์  หลำกหลำยมีศักยภำพสูงในกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยว 

3. ท ำเลที่ตั้งเป็นชำยฝั่งทะเล เกำะ สำมำรถ
เชื่อมโยงฝั่งอันดำมัน และตั้งอยู่บริเวณ
ศูนย์กลำงของกลุ่มจังหวัดอันดำมัน สำมำรถ
เชื่อมโยงและกระจำยกำรท่องเที่ยวไปยัง
จังหวัดอ่ืนได้อย่ำงสะดวก  

4. มีทรัพยำกรธรรมชำติทำงกำรท่องเที่ยวที่มี
ควำมสวยงำม อุดมสมบูรณ์ และมีควำม
หลำกหลำย 

5. แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
6. มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในฐำนะเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวชั้นดีคุณภำพสูง 
7. มีตลำดนักท่องเที่ยวเฉพำะกลุ่มที่มีคุณภำพ 

และมีก ำลังจ่ำยในกำรท่องเที่ยวสูง คือ 
กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชำติ 

8. มีกำรส่งเสริมให้มีกำรท่องเที่ยวหลำกหลำย
รูปแบบมำกขึ้น เพ่ือสร้ำงทำงเลือกในกำร
ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว นอกเหนือจำก
แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ เช่น กำร
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ และสุขภำพ 

9. ประชำคมมีควำมเข้มแข็งในกำรรักษำจุดยืน
และกติกำ ในกำรสงวนพ้ืนที่ชำยหำดและ
ท้องทะเล มิให้ผู้ประกอบกำรวำงสิ่งกีดขวำง
บนชำยหำดหรือประกอบกิจกรรมและเล่น

1.ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีความ
เชื่อมโยงภายในจังหวัด  และในพื้นที่ 
2.จ านวนมัคคุเทศก์มีค่อนข้างน้อย 
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในส่วนของภาคบริการยัง

ขาดทักษะและความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

ในด้านจิตส านึกของการให้บริการทั้งด้านทักษะและ

ด้านภาษาต่างประเทศ 

3.ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติ (ขยะ,น้ ำ
เสีย, กำรบุกรุกท ำลำยป่ำ) 
4.ระบบกำรขนส่งที่ล่ำช้ำ 
5.ขำดกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ 
6.ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อมมีกำร
เปลี่ยนแปลง เนื่องจำกกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
(กำรท่องเที่ยว เกษตรกรรม) โดยเฉพำะขยะ น้ ำเสีย 
กำรบุกรุกท้ำลำยป่ำ รวมถึงภัยธรรมชำติ 
7.ขำดระบบกำรบริหำรจัดกำรในกลุ่มผู้ประกอบกำร
ในแหล่งท่องเที่ยว ท้ำให้แหล่งท่องเที่ยว 
ขำดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
8.ขำดควำมร่วมมืออย่ำงบูรณำกำรของภำคส่วนต่ำงๆ 
ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน 
ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
9.หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับสภำพปัญหำยังดูแล
จัดกำรปัญหำที่เกิดข้ึนอย่ำงไม่ครอบคลุม 
10.ขำดกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
ของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ต่อผู้ฝ่ำฝืนและกระท้ำ 
ควำมผิด 
11.โครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกใน
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กีฬำในทะเลที่ขัดต่อทัศนียภำพและกำร
พักผ่อนอย่ำงสงบของนักท่องเที่ยว 

10. ลักษณะทำงสังคมด้ำนประชำกร เป็นสังคมที่
มีกำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรมและเชื้อชำติ
ทั้งชำวไทยพุทธ มุสลิม ชำวไทยเชื้อสำยจีน 
ซึ่งสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติสุข และยัง
ร่วมกันท้ำหน้ำที่ในกำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดีในกำร
ต้อนรับนักท่องเที่ยวจำกท่ัวทุกมุมโลก ท้ำให้
นักท่องเที่ยวเกิดควำมรู้สึกประทับใจ 
ปลอดภัย และเชื่อม่ันในกำรเดินทำงมำ
ท่องเที่ยวและพักอำศัย 
 

แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้มำตรฐำน เพียงพอ 
รองรับปริมำณนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้น 
12. มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมไม่
เพียงพอรองรับมลภำวะที่เพ่ิมสูงขึ้น เช่น 
ระบบบ้ำบัดน้ ำเสีย ที่ก ำจัดขยะ 
13.สถำนประกอบกำรที่พักโรงแรม ร้ำนค้ำ ขำดกำร
จัดกำรบ้ำบัดของเสียที่ดีพอ และปล่อยมลพิษ 
สู่สิ่งแวดล้อม 
14. ประชำชนส่วนใหญ่ยังขำดกำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยว 
15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังให้
ควำมส ำคัญน้อยต่อกำรพัฒนำและส่งเสริม 
ยกระดับกำรท่องเที่ยวของพ้ืนที่ ซึ่งมุ่งเน้นให้น้ ำหนัก
กำรพัฒนำควำมเป็นอยู่ของประชำชนเป็นส่วนใหญ่ 
16.ขำดฐำนข้อมูลทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว ส ำหรับกำร
ตัดสินใจในเชิงนโยบำยเพื่อพัฒนำ 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. มีหน่วยงำนกำรท่องเที่ยวตั้งอยู่ในจังหวัด
กระบี่ 

2. มีสถำบันสอนด ำน้ ำที่ได้มำตรฐำน  และมี
รำคำในกำรให้บริกำรต่ ำ 

3. หน่วยงำนของรัฐมีนโยบำยให้กำรสนับสนุน
ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

4. มีสถำบันกำรศกึษำท่ีมีควำมพร้อม  และมี
ศักยภำพในกำรพัฒนำ  และส่งเสริมธุรกิจ
กำรท่องเที่ยวรวมถึงควำมพร้อมในกำร
พัฒนำ  และฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยว 

5. กลุ่มนักท่องเที่ยวในตลำดใหม่ เช่น รัสเซีย 
จีน อินเดีย ตะวันออกกลำง มีควำมนิยมและ
ต้องกำรเดินทำงมำยังจังหวัดกระบี 

1. ขำดกำรประสำนงำนบูรณำกำรระหว่ำง
หน่วยงำนรำชกำร  และผู้ประกอบกำรใน
พ้ืนที่ 

2. ขำดแคลนแหล่งน้ ำจืดในกำรอุปโภค – 
บริโภค 

3. โครงสร้ำงพื้นฐำนไม่เพียงพอส ำหรับรองรับ
นักท่องเที่ยว 

4. ภำวะตกต่ ำของระบบเศรษฐกิจของภูมิภำค
ต่ำงๆ ของโลก ท้ำให้นักท่องเที่ยวในบำง
ภูมิภำคลดกำรเดินทำง 

5. นักท่องเที่ยวเริ่มแสวงหำและเปลี่ยนจุดหมำย
กำรเดินทำงไปแหล่งท่องเที่ยวทะเลเชิง
อนุรักษ์แห่งใหม่ 

6. พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวบำง
กลุ่ม เช่น ชำวรัสเซีย จีน ไม่สอดคล้อง

นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มลูกค้ำเดิมที่รักควำม
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6. รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับพื้นท่ีจังหวัดกระบี่ 
กลุ่มจังหวัดอันดำมัน ซึ่งเป็นแหล่งสร้ำง
รำยได้ 

7. ด้ำนกำรท่องเที่ยว จึงมีโอกำสที่จะได้รับกำร
สนับสนุนในกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ มำกขึ้น 

 

สงบ เช่น ชำวสแกนดิเนเวีย ท้ำให้กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่รักควำมสงบ 

เปลี่ยนเป้ำหมำยกำรเดินทำงจำกจังหวัด
กระบี่เพ่ือแสวงหำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

7. ธุรกิจท่องเที่ยวมีกำรแข่งขันสูงมำกขึ้นทั้ง
ภำยในพ้ืนที่และระหว่ำงประเทศ โดยมีกำร
ตัดรำคำและกำรแข่งขันเสนอเงื่อนไขท่ีดีกว่ำ
ให้กับนักท่องเที่ยว 

8. กำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำของหน่วยงำน
ต่ำงๆ ที่รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ ์ท้ำลำยคุณค่ำของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ในด้ำนผู้น ำและโครงสร้ำงองค์กร เพ่ือให้กำรน ำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวไปสู่กำร
ปฏิบัติ ชุมชนมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำหนึ่งชุด ท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในกำรขับเคลื่อน
โครงกำร เพ่ือวำงแผนและประสำนงำนติดต่อระหว่ำงชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำน และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

นอกจำกนี้  เพ่ือให้ทุกกลุ่มได้ เข้ำมำมีบทบำทและท ำงำนร่วมกันในกำรพัฒนำชุมชนของตนเอง 
คณะกรรมกำรชุดดังกล่ำว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตำ กล่ำวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีควำมเหมำะสมเข้ำมำ
ท ำงำน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ประกอบด้วยฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และกำรตลำด เชื่อมโยงกิจกรรมกำรท่องเที่ยวของประชำชนใน

ชุมชน สื่อสำรภำยในชุมชน สร้ำงกิจกรรมกำรตลำด
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อประสำนงำนกับ
หน่วยงำนต่ำง  ๆ ทั้งรัฐและเอกชน 

2. ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี จัดท ำระบบกำรเงิน บัญชีรำยรับ/รำยจ่ำย ดูแล
ทรัพย์สินของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) 

3. ฝ่ำยวิชำกำร ศึกษำ ค้นคว้ำ และรวบรวมเรื่องรำวต่ำง ๆ ของชุมชน
เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว เก็บรวบรวมไว้
อย่ำงเป็นระบบเพื่อให้มีกำรศึกษำ และเผยแพร่ต่อไป 
 

4. ฝ่ำยพัฒนำและควบคุมมำตรฐำนสินค้ำ ออกแบบเส้นทำงกำรท่องเที่ยวให้ครบวงจร น ำเสนอ
รูปแบบกำรท่องเที่ยว และให้บริกำรนักท่องเที่ยวให้มี
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มำตรฐำน และคงควำมเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอำไว้  
 

     5.  ฝ่ำยดูแลสถำนที่ บ ำรุงรักษำสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บ ำรุงรักษำธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอำไว้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้ำง ซ่อมแซม ปรับปรุงอำคำร
สถำนที่ ห้องน้ ำ ถนน ระบบกำรบ ำบัดน้ ำเสีย และ
ประสำนขอรับกำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำนภำยนอก 

    6.  ฝ่ำยสำธำรณสุข ให้ควำมรู้ด้ำนสุขศึกษำ กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
ด้ำนกำรประกอบอำหำร กำรสำธำรณสุขทั่วไป 
รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่องควำมสะอำด  

5. ฝ่ำยทะเบียน พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำร
ให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว 
สถำนประกอบกำร และผู้ประกอบกำรฯ 

6. ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย ดูและควำมปลอดภัยภำยในชุมชน เช่น กำรจัดเวร
ยำม กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย รวมรวบ
ข้อมูลและพัฒนำฐำนข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 

7. ฝ่ำยพัฒนำสังคม สร้ำงทัศนคติที่ดีของชุมชนและภำคีต่อกำรจัดกำร
ท่องเที่ยวระดับชุมชน  ประสำนควำมเข้ำใจ กำร
วำงแผนและจัดท ำโครงกำรพัฒนำชุมชน และขอ
ควำมช่วยเหลือจำกหน่วยรำชกำร  

นอกจำกคณะกรรมกำรชุดดังกล่ำว ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยตรงแล้ว 
ยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งยิ่งขึ้น
ในกำรด ำเนินงำนกำรท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
หน่วยงำนที่สนับสนุนกำรท่องเที่ยวโดยตรง 

- ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวกระบี่ 
 

- พัฒนำศักยภำพของคณะกรรมกำรฯ คนในชุมชน และ
ผู้ประกอบกำรและเจ้ำบ้ำนที่ดี โครงกำรสร้ำงเครือข่ำย  
- เป็นพี่เลี้ยงและคอยสนับสนุนด้ำนองค์ควำมรู้  
จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำน สนับสนุนกำรท ำงำนของหมู่บ้ำน 
 

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก - จัดโครงกำรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 
- สนับสนุนให้มีกำรสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน ในโรงเรียน 
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วัด เป็นศูนย์ประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงในชุมชน 
อปพร. ดูแลรักษำควำมปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน 

โดยเฉพำะช่วงเทศกำล และช่วงวัดหยุดยำว และสร้ำงควำม
เชื่อมั่นด้ำนควำมปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

ภำคเอกชน เช่น ผู้ประกอบกำร ร้ำนค้ำ ที่พัก 
ร้ำนอำหำร และธุรกิจอ่ืน ๆ  

ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและกำรให้บริกำร ที่ได้มำตรฐำนไม่เอำ
เปรียบผู้บริโภค 

 

 สถานการณ์การท่องเที่ยวเฉพาะพื้นที่เกาะลันตา 

 เกำะลันตำเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลที่ยังคงมีควำมบริสุทธิ์  สงบ เนื่องจำกตั้งอยู่ห่ำงไกลจำกชุมชนเมือง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสำนระหว่ำงธรรมชำติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม มีนักท่องเที่ยวเดินทำง เข้ำมำประมำณ
เกือบ 2๐๐,๐๐๐ คนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นชำวยุโรป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ชำวสแกนดิเนเวีย มีมำกถึง ร้อยละ ๗๐ ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่ต้องกำรพักผ่อนอย่ำงสงบและรักธรรมชำติ อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันเกำะลันตำยังมี ควำมพร้อมไม่พียงพอ
ในเรื่องสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในกำรรองรับนักท่องเที่ยว  เช่น ท่ำเรือ ถนน โรงพยำบำล 
รวมถึงปัญหำกำรจัดระเบียบของผู้ประกอบกำร และปัญหำสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะที่ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยว
บำงส่วนที่รักธรรมชำติและควำมสงบ เริ่มเคลื่อนย้ำยจุดหมำยปลำยทำงจำกเกำะลันตำไปยังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน 

 ปฏิญญาเกาะลันตา 

ปฏิญญาข้อที ่๑ ทุกภำคส่วนตระหนักในควำมเป็นเจ้ำของบ้ำนที่ดี มีจิตใจบริกำร ทุกภำคส่วนสร้ำงค่ำนิยมร่วมให้มี
ควำมตระหนักและจิตส ำนึกในกำรเป็นเจ้ำของบ้ำนที่ดี ต้อนรับผู้มำเยือนอย่ำงอำคันตุกะ รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับ
กำรผลิตและยกระดับคุณภำพของบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

ปฏิญญาข้อที ่๒ เป้ำหมำยกำรจัดกำรท่องเที่ยวจะเน้นทำงกำรตลำดและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงกำรท่องเที่ยว โดยกำร
รักษำจุดยืนของกำรเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภำพ 

1. ก ำหนดเป้ำหมำยและกลุ่มเป้ำหมำยทำงกำรท่องเที่ยว โดยเน้นคุณภำพของกำรท่องเที่ยวมำกกว่ำปริมำณ
ของนักท่องเที่ยว 

2. ส่งเสริม ยกระดับ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม และประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวของจังหวัดให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
3. ก ำหนดจุดยืน (Position) ของพื้นที่ท่องเที่ยวแต่ละพ้ืนที่ ตำมศักยภำพและควำมโดดเด่น 

เพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยวของพ้ืนที่อย่ำงถูกทิศทำงตำมจุดยืนที่ก ำหนดไว้ ดังนี้ 
“ศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอันดามัน เชิงนิเวศ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม” 

 
ปฏิญญา... 
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ปฏิญญาข้อที่ ๓ มุ่งเน้นกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
1. จัดให้มีศูนย์บริกำรและประสำนงำน ให้ข้อมูล ให้ควำมช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว 
2. ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวทุกประเภทให้บริกำรนักท่องเที่ยวด้วยแนวคิดที่นักท่องเที่ยวเป็นแขกที่จะ

ให้กำรรับรองพิเศษด้วยคุณภำพ มีมำตรฐำน และเป็นธรรม 
ปฏิญญาข้อที่ ๔ สร้ำงระบบและมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 

1. จัดระบบและมำตรกำรที่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่ำงปลอดภัย 
และทันเหตุกำรณ์ในขณะเผชิญเหตุ 

2.  ภำคประชำชน ผู้ประกอบกำร ทุกสำขำอำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว จะผนึกก ำลัง 
เป็นเครือข่ำยร่วมกับภำครัฐในกำรรักษำควำมปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

3.  มีระบบเตือนภัยที่สำมำรถแจ้งข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบกำรได้อย่ำง 
ครอบคลุม รวดเร็วก่อนเกิดเหตุ เพื่อสำมำรถรักษำชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวได้อย่ำงปลอดภัย 
และไม่ก่อให้เกิดข่ำวสำรที่ส่งผลกระทบทำงลบต่อกำรท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ 

ปฏิญญาข้อที่ ๕ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และด ำเนินกิจกรรม 
ท่องเที่ยวที่เอื้อต่อกำรเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภำพระดับนำนำชำติ 

1. กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวสู่กำรปฏิบัติ จะต้องเป็นไปตำมจุดยืน “เมืองท่องเที่ยวคุณภำพที่ยั่งยืน” 
2. ทุกภำคส่วนต้องไม่กระท้ำกำรใดที่ก่อให้เกิดมลภำวะ และท้ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งร่วมกันตรวจตรำเฝ้ำระวังกำรกระท้ำดังกล่ำวและแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบโดยเจ้ำหน้ำที่จะต้อง
ด ำเนินกำรป้องกันปรำบปรำมตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและจริงจัง 

3.  กำรพัฒนำสถำนที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ตำมโครงกำรและกิจกรรมในทุกระดับและกำรประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยว จะต้องค ำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นต้นทุนของกำรท่องเที่ยว 
และผลกระทบต่อชุมชน โดยค ำนึงถึงควำมรู้สึกและรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนมิให้เกิดข้อขัดแย้ง 

ปฏิญญาข้อที่ ๖ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำยและยกระดับ
มำตรฐำนควำมเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนำนำชำติภำครัฐพัฒนำสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับ
กำรท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มำตรฐำน และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและขัดแย้งกับควำมคิดเห็นของ
ประชำชนส่วนใหญ่  

 

 

 

ปฏิญญา... 



-29- 

 

 

29 

ปฏิญญาข้อที่ ๗ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยในพ้ืนที่ เพื่อเป็นกติกำในกำรจัดระเบียบ 
พัฒนำ และแก้ไขปัญหำ 

1.  แต่ละภำคส่วนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และกลุ่มอำชีพ มีส่วนร่วมในกำรวำงระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรหรือจัดท้ำแผนงำนเพ่ือสร้ำงควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในแหล่งท่องเที่ยวในส่วน 
ที่เก่ียวข้องกับภำรกิจ ซึ่งจะเป็นระบบกำรบริหำรจัดกำรและกติกำท่ียอมรับร่วมกัน และต้องน้ำแนวทำง 
ดังกล่ำวไปปฏิบัติเพ่ือสร้ำงควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่ำงจริงจัง 

2.  เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐจะต้องด ำเนินกำร ป้องกัน ปรำบปรำม และด ำเนินกำรบังคับใช้ 
กฎหมำยอย่ำงจริงจังต่อผู้ที่กระท้ำกำรขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ และกติกำ ที่จะส่งผลกระทบทำงลบต่อกำร 
ท่องเที่ยวและทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรใช้มำตรกำรทำงสังคมต่อผู้ละเมิดกติกำ 
ที่ประชำคมร่วมกันก ำหนด 

3.  ผู้ประกอบกำรในแต่ละภำคส่วนของกำรท่องเที่ยว สร้ำงกลไก องค์กร ในภำคส่วนของ 
ตนเอง และสร้ำงควำมร่วมมือให้มีควำมเข็มแข็งมำกข้ึน เพ่ือมุ่งพัฒนำ ยกระดับกำรด ำเนินงำน และร่วมกัน 
แก้ไขปัญหำอย่ำงบูรณำกำร 

4. กำรด ำเนินกำรตำมปฏิญญำเพ่ือให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม จะต้องมีระบบกำรบริหำรที่มี ประสิทธิภำพและ
ครบวงจร โดยมีกำรมอบหมำยกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงของปฏิญญำแก่หน่วยงำนผู้รับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน มีกำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรรองรับ กำรก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญของกำรด ำเนินกำรมีกำรระดม
ควำมคิดและประสำนกำรด ำเนินกำรของทุกฝ่ำย เพื่อประโยชน์ในกำรแปลงปฏิญญำไปสู่กำรปฏิบัติและ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมปฏิญญำ 

 ทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน ของจังหวัดกระบี่ จึงเห็นพ้องต้องกัน โดยยืนยันในจุดยืน
และแสดงเจตนำรมณ์อย่ำงแจ้งชัดในกำรด ำเนินกำรตำมปฏิญญำฉบับนี้ เพื่อเป็นทิศทำง กติกำและแนวปฏิบัติที่จะ
น้ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ให้จังหวัดกระบี่เป็นพ้ืนที่ที่เป็น “เมืองท่องเที่ยวคุณภำพระดับ
นำนำชำติ เชิงอนุรักษ์ ที่มีควำมยั่งยืนภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและกำรมีส่วนร่วมของชำวกระบี่ทุก
ภำคส่วน” ตำมวิสัยทัศน์ที่ได้ก ำหนดร่วมกันไว้ 
 ปฏิญญำฉบับนี้ จะบรรลุผลส ำเร็จและยั่งยืนได้ อยู่ที่ควำมร่วมมือของภำคเอกชน ภำคประชำชนที่มี 
ต่อองค์กรภำครัฐ โดยภำครัฐจะต้องเป็นกลไกหลักน้ำปฏิญญำไปสู่กำรปฏิบัติ และท้ำให้ภำคเอกชนและภำค 
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงผู้เป็นเจ้ำของและรักษำหวงแหน 
ในควำมเป็นเมืองน่ำอยู่ ผู้คนน่ำรัก และหำกภำคเอกชนและภำคประชำชนเห็นถึงควำมส ำคัญและคุณค่ำของ 
ปฏิญญำ ก็จะให้ควำมร่วมมืออย่ำงจริงจัง ต่อเนื่อง ปัญหำต่ำงๆ ก็จะได้รับกำรแก้ไข และพัฒนำให้มี 
ควำมก้ำวหน้ำ ส่งผลให้เกิดควำมมั่งค่ังและควำมเจริญรุ่งเรืองต่อจังหวัดกระบี่สืบไป 
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บทท่ี 3 
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำน มีบริบทพ้ืนที่กำรท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชน 
 เป็นหนึ่งในกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน เป็นกำรพัฒนำที่ครอบคลุม ๓ มิติ ได้แก่ มิติด้ำนสังคม มิติด้ำนสิ่งแวดล้อม 
และมิติด้ำนเศรษฐกิจ ที่ด ำเนินงำนอย่ำงสมดุลระหว่ำงกัน โดย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำด่ำน มีวิธีกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบภำคีเครือข่ำยด้วย กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ บูรณำกำรทรัพยำกรและ
งบประมำณของทุกหน่วยงำน ทุกภำคส่วนมำร่วมกัน เทศบำลฯ จะท ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกประสำนงำน
ช่วยเหลือ เป็นพี่เลี้ยง ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนภำคีควำมร่วมมือในแต่ละพ้ืนที่  
 เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน คือ 
๑.กำรพัฒนำไปสู่ชุมชนเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
๒.กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
๓.กำรจัดท ำแผนแม่บทพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 

 แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างย่ังยืน 
ทฤษฎีการท่องเที่ยวชุมชน 
สถำบันกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้ให้ค ำนิยำมของกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน Community – Based Tourism) ว่ำ
เป็นกำรท่องเที่ยวที่ค ำนึงถึงควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก ำหนดทิศทำงโดยชุมชน จัดกำรโดย
ชุมชนเพ่ือชุมชนและชุมชนมีบทบำทเป็นเจ้ำของมีสิทธิในกำรจัดกำรดูแลเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้แก่ผู้มำเยือน 

 องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
องค์ประกอบหลักของ CBT มีอยู่ ๔ ด้ำน กล่ำวคือ 
๑) ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม 
๒) องค์กรชุมชน 
๓) กำรจัดกำร 
๔) กำรเรียนรู้ 
 ประเด็นส าคัญของแต่ละองค์ประกอบของ CBT ได้แก่ 
๑. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 ๑.๑ ชุมชนมีฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ และมีวิถีกำรผลิตที่พ่ึงพำและใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงยั่งยืน 
 ๑.๒ ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น 
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๒. ด้านองค์กรชุมชน 
 ๒.๑ ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้ำใจกัน 
 ๒.๒ มีปรำชญ์ หรือผู้มีควำมรู้ และทักษะในเรื่องต่ำง ๆ หลำกหลำย 
 ๒.๓ ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้ำของและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำ 
๓. ด้านการจัดการ 
 ๓.๑ มีกฎ-กติกำในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และกำรท่องเที่ยว 
 ๓.๒ มีองค์กรหรือกลไกในกำรท ำงำนเพ่ือจัดกำรกำรท่องเที่ยว และสำมำรถเชื่อมโยงกำร 
ท่องเที่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนโดยรวมได้ 
 ๓.๓ มีกำรกระจำยผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
 ๓.๔ มีกองทุนที่เอ้ือประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนด้ำนกำรเรียนรู้ 
 ๓.๕ ลักษณะของกิจกรรมกำรท่องเที่ยวสำมำรถสร้ำงกำรรับรู้ และควำมเข้ำใจในวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมที่แตกต่ำง 
 ๓.๖ มีระบบจัดกำรให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ระหว่ำงชำวบ้ำนกับผู้มำเยือน 
 ๓.๗ สร้ำงจิตส ำนึกเรื่องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของ 
ชำวบ้ำนและผู้มำเยือน 
๔. ด้านการเรียนรู ้
 ๔.๑ ลักษณะของกิจกรรมกำรท่องเที่ยวสำมำรถสร้ำงกำรรับรู้ และควำมเข้ำใจในวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมที่แตกต่ำง 
 ๔.๒ มีระบบจัดกำรให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ระหว่ำงชำวบ้ำนกับผู้มำเยือน 
 ๔.๓ สร้ำงจิตส ำนึกเรื่องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของ 
ชำวบ้ำนและผู้มำเยือน  
CBT กับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม 
 กำรท่องเที่ยวมีควำมสัมพันธ์กับกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงเป็นองค์รวม เนื่องจำกทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว กับ
ทรัพยำกรที่ชุมชนใช้เป็นฐำนกำรผลิตเป็นทรัพยำกรเดียวกัน วัฒนธรรมธรรมและสังคมเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องจิต
วิญญำณของชุมชน ในกำรสร้ำงสัมพันธ์กันภำยในชุมชนและกำรสัมพันธ์กับภำยนอกควรจะเชื่อมโยงให้เห็นกำร
ท่องเทีย่วกับกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงเป็นองค์รวม 
ความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืน 
  Ecotourism ภำษำรำชกำรเรียกว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แต่หลำยชุมชนหรือหลำยองค์กร เรียก กำร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งควำมแตกต่ำงของ Ecotourism กับ CBT คือ CBT เน้นที่ชุมชนเป็นศูนย์กลำงในกำรท ำงำน 
แต ่Ecotourism ธรรมชำติเป็นศูนย์กลำง ชุมชนเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่ง 
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  Homestay (โฮมสเตย์) ภำษำรำชกำรเรียกว่ำ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท มีควำมแตกต่ำงจำก CBT คือ 
เน้นบ้ำนเป็นศูนย์กลำง แต่ CBT ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชน มีกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจนในรูป
องค์กรชุมชน 
การท่องเที่ยว : เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน 
 CBT เป็นเครื่องมือสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรชำวบ้ำนในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม  โดย
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและได้รับประโยชน์
จำกกำรท่องเที่ยวในขณะเดียวกันในภำพรวมของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว  กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เข้ำไปมี
บทบำทในกำรสร้ำงคุณภำพใหม่ของกำรท่องเที่ยวให้มีควำมหมำยมำกกว่ำกำรพักผ่อน ควำมสนุกสนำนและควำม
บันเทิง หำกได้เปิดมิติของกำรท่องเที่ยวเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเคำรพคนในท้องถิ่น 
หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ใช้กำรท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำชุมชนมีหลักกำรดังนี้ 
๑. ชุมชนเป็นเจ้ำของ 
๒. ชำวบ้ำนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงและตัดสินใจ 
๓. ส่งเสริมควำมภำคภูมิใจในตนเอง 
๔. ยกระดับคุณภำพชีวิต 
๕. มีควำมยั่งยืนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 
๖. คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๗. ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ระหว่ำงคนต่ำงวัฒนธรรม 
๘. เคำรพในวัฒนธรรมที่แตกต่ำงและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 
๙. เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น 
๑๐. มีกำรกระจำยรำยได้สู่สำธำรณประโยชน์ของชุมชน 

 กำรที่จะให้ชุมชนด ำเนินกำรท่องเที่ยวตำมหลักกำรดังกล่ำวข้ำงต้น มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเตรียมควำม
พร้อมและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์กับคนในสังคมให้
เห็นควำมแตกต่ำงของกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกับกำรท่องเที่ยวทั่วไป กระตุ้นให้คนในสังคมเห็นควำมส ำคัญและเป็น
นักท่องเที่ยวที่สนใจกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเจ้ำของบ้ำนกับผู้มำเยือน นอกจำกนี้ยังเป็นกำรเพ่ิมกำรรับรู้และ
ควำมเข้ำใจในบทบำทของชุมชนท้องถิ่นต่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและเป็นก ำลังใจหรือสนับสนุนให้เกิด
ควำมต่อเนื่องในกำรท ำงำนอนุรักษ์ท้ังด้ำนธรรมชำติและวัฒนธรรม 

 กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ได้เกิดจำกกำรตอบค ำถำมว่ำ ชุมชนจะได้ประโยชน์อย่ำงไรจำกกำรท่องเที่ยว แต่
เป็นกำรสร้ำงโจทย์ใหม่ว่ำ กำรท่องเที่ยวจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำชุมชนได้อย่ำงไร 
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 การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 จำกกำรประชุมระดับโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมโลก Earth Summit ในปี ๒๕๓๕ นับเป็นจุดเริ่มในกำรผลักดัน
ควำมคิดเรื่อง กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ส่งอิทธิพลถึงกำรให้ควำมส ำคัญเรื่อง กำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจำกกระแสกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยว ๓ ประกำร กล่ำวคือ 
๑.กระแสควำมต้องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๒.กระแสควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวที่สนใจกำรท่องเที่ยวเพ่ือกำรเรียนรู้ 
๓.กระแสควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคนและให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

 กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นควำมพยำยำมหนึ่งของกำรสร้ำงทำงเลือกในกำรพัฒนำในประเด็นกำร 
ท่องเที่ยวที่ให้คนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จำกท่องเที่ยว และมีบทบำทในกำรก ำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำ 
 ก าเนิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ช่วงที่โลกตื่นตัวเรื่องกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและหำทำงเลือกใหม่ของกำรท่องเที่ยว ช่วงปี ๒๕๓๕ - ๒๕๔๐ กำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เข้ำมำเป็นกระแสใหม่และกระแสใหญ่ในอุตสำหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยกำร
ผลักดันของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในขณะที่กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน(Community Based Tourism :CBT) 
เริ่มก่อตัวขึ้นเติบโตคู่ขนำนไปกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกำรท ำงำนในระดับพ้ืนที่ของโครงกำรท่องเที่ยวเพ่ือชีวิต
และธรรมชำติ (REST) ซึ่งในช่วงดังกล่ำว ชื่อที่เรียกขำนกำรท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ มีหลำกหลำยชื่อ อำทิกำร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product :OTOP) หลังปี ๒๕๔๕ กำร
ท่องเที่ยวลงไปในชนบทหลำกหลำยรูปแบบ ในปี ๒๕๔๗ มีกำรให้มำตรฐำนโฮมสเตย์ หรือเรียกชื่ออย่ำงเป็นทำงกำร
ว่ำ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท ณ ปัจจุบัน หำกให้ชุมชนนิยำมตนเองว่ำเรียกชื่อกำรด ำเนินกำรท่องเที่ยวของตนว่ำ
ชื่ออะไร จะพบว่ำมีชื่อเรียก ๔ ชื่อด้วยกันในกลุ่มชุมชนที่ท ำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน และกำรท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 

การพัฒนาการท่องเที่ยว “ชุมชนท่องเที่ยวตามวิถีพอเพียง” มีแนวคิดการพัฒนาที่พอสรุปได้คือ 
 ๑. กำรใช้ระบบกำรท่องเที่ยวชุมชนเป็นจุดคำนงัด ไปสู่กำรพัฒนำทุกเรื่อง กล่ำวคือ ระบบกำรท่องเที่ยว
เป็นจุดคำนงัดที่พัฒนำได้อย่ำงครบวงจร ถ้ำเรำท ำระบบกำรท่องเที่ยวอย่ำงครบวงจรทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องของกำรปรองดอง ไม่ว่ำจะเป็น สุวรรณภูมิ อำเซียน นครวัด อยู่ที่ไหนก็ได้ประโยชน์ และ
เรื่องควำมเกลียดชังเชิงเผ่ำพันธุ์  หรือแม้แต่ควำมขัดแย้งกับเพ่ือนบ้ำน กำรท่องเที่ยวก็จะมำช่วยรักษำได้ด้วย
เช่นเดียวกัน 
 ๒. เศรษฐกิจวัฒนธรรม กล่ำวคือ ภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม คือ เรื่องที่สั่งสมกันมำตั้งแต่อดีตและเป็นเรื่อง
ของกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับคน คนกับธรรมชำติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชำติ โดยผ่ำนกระบวนกำรทำง
จำรีตประเพณี วิถีชีวิต กำรท ำมำหำกินและพิธีกรรมต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงควำมสัมพันธ์เหล่ำนี้ 
เพ่ือให้มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน ซึ่งชุมชนนั้นๆ จะก่อให้เกิดวัฒนธรรม และคนในท้องถิ่น สั่งสมประสบกำรณ์และ
กำรเรียนรู้มำเป็นระยะเวลำยำวนำน โดยจะก่อให้เกิดเอกลักษณ์ในท้องถิ่นหรือในชุมชนนั้น เศรษฐกิจวัฒนธรรม คือ 
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กำรสร้ำงชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ให้แก่คนในชุมชนโดยให้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
ท้องถิ่นจริงในท้องถิ่น ซ่ึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่สะท้อนถึงกระบวนกำรซึ่งรวมเอำวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีเข้ำไว้ด้วยกัน และสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น โดยมิได้เกิดจำกกำรท่องจ ำเพียงอย่ำงเดียว
แต่เกิดจำกกำรใช้องค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ  หมู่บ้ำนในชุมชนทั้งประเทศมีทั้งหมดกว่ำ ๘๐,๐๐๐ 
หมู่บ้ำนชุมชนเป็นวิถีชีวิตที่สมดุล คนกับคน คนกับสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน เป็นวัฒนธรรม มีแบบแผน
ร่วมกัน มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม วัฒนธรรมทุกแห่งจะมีเกียรติเสมอกันท ำในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเรำ 
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชน โดยเศรษฐกิจวัฒนธรรม 
 ๓. ต้นไม้ต้องมีรำกฉันใด สังคมต้องมีรำกฉันนั้น กล่ำวคือ รำกเหง้ำวัฒนธรรม ควำมรู้ดั้งเดิมจะสูญพันธ์ไป
อย่ำงน่ำเสียดำย ชุมชนจะยั่งยืนได้เป็นหมื่นปี โดยอ ำนำจเรำ อ ำนำจเงิน อ ำนำจควำมรู้ Basic Unit ของสังคม คือ 
ชุมชน กำรสร้ำงพระเจดีย์ต้องสร้ำงจำกฐำนให้ดีก่อน แต่ประเทศไทย กำรศึกษำ กำรเมือง เศรษฐกิจ สร้ำงจำกยอด
มิได้สร้ำงมำจำกฐำน 
 ๔.กำรสร้ำงชุมชนที่เข้มแข็ง  
   ๔.1 กำรฝึกอบรมมัคคุเทศก์ในท้องถิ่นให้มีคุณภำพสูง คือ สำมำรถที่จะน ำคนในชุมชนมำเป็น
มัคคุเทศก์ 
   ๔.2 จัดตั้งโครงกำรจัดสร้ำงหอศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น หรือในชุมชน 
   ๔.3 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ ต้องสร้ำงควำมส ำคัญในเรื่องของกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว กำร 
ท ำกำรท่องเที่ยวให้ครบวงจร ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อม จะไม่เกิดกำรสูญเสียสินค้ำวัฒนธรรม เช่น โฮมสเตย์ ควร
บริหำรจัดกำรให้ดีโดยจุดแข็งของกำรท่องเที่ยวไทย คือ กำรสืบทอดทำงวัฒนธรรมอันดีงำมของชุมชนและ
กำรเกษตรร่วมทั้งกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย 
 ๕. เรื่องของจิตใจ-ปัญญำ กำรท่องเที่ยวท ำให้คุณมีควำมสุข สุขภำพดี กำรที่ท ำให้คนได้ไปท่องเที่ยวชุมชน 
เป็นกำรพัฒนำสุขภำพจิตท ำให้ประเทศแข็งแรง ท ำให้คนแข็งแรง 
 ๖. วิกฤตอำรยธรรมตะวันตก ปัจจุบัน เป็นอำรยธรรม Stimulization Crisis เพรำะอำรยธรรมตะวันตก
เป็นบริโภคนิยม เอำ GDP เป็นตัวชี้วัด คิดแบบแยกส่วน ต้องปฎิวัติที่จิตส ำนึก SelfConsciousness ควรปฎิวัติแบบ 
Spiritual Efficiency Revolution ซึ่ง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่ำวว่ำ We shall need a radically new manner 
of thinking if mankind is to survive. 
 ดังนั้น กำรท่องเที่ยวในกำรดูอำรยธรรม วัฒนธรรมเก่ำแก่ของสุวรรณภูมิ ท ำให้ได้เรียนรู้วิธีคิดศึกษำ
วัฒนธรรมในกำรเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวเกิดปัญญำ มีประโยชน์มหำศำล จะเชื่อมโยง จะเป็นจุดคำนงัดไปสู่กำร
พัฒนำทุกเรื่อง เศรษฐกิจด ีลดควำมเกลียดชังเชิงเผ่ำพันธุ์ วัฒนธรรมดี ได้สอนชำวตะวันตกบทบำทของ ต้อง
รักษำกำรท ำงำนในเชิงรุกให้ได้ ถ้ำท ำงำนเชิงยุทธศำสตร์ได้ จะอยู่ได้ ท ำทิศทำงกำรพัฒนำได้ทุกทิศ                 
กำรเน้นเครื่องมือเชิงยุทธศำสตร์
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บทที่ 3 
แผนส่งเสริมท่องเที่ยวภายในต าบลศาลาด่าน (พ.ศ.2561 - 2564) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาด่าน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) และเพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว 
1.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ผลผลิต

ของโครงการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรเทศกำลของดีลันตำ -เพื่อประชำสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวภำยใน
ต ำบลและอ ำเภอ  

จัดงำนเทศกำลของดี
ลันตำ 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 5 ของ
นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยวและของดีใน
พื้นที่ต ำบลศำลำด่ำน
เพิ่มขึ้น  

-นักท่องเที่ยวรู้จกั
ต ำบลศำลำด่ำน
และอ ำเภอเกำะ
ลันตำมำกขึ้น 

สป. 

2 โครงกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวอ ำเภอเกำะลันตำ   
-กิจกรรมกำรท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชวีิต
ท้องถิ่น (เปิดฤดูกำล
ท่องเที่ยว) 
-กิจกรรมสืบสำนงำน
ประเพณีลอยกระทง 
-กิจกรรมงำนลำนตำ ลันตำ 
-กิจกรรมเย็นทัว่หล้ำ ลันตำ 
อันดำมัน 

-เพื่อตอ้นรับ
นักท่องเที่ยวที่มำ
ท่องเที่ยวยังต ำบลศำลำ
ด่ำน อ ำเภอเกำะลันตำ 
-เพื่อสร้ำงกำรมีสว่น
ร่ำวมเชื่อมควำมสมัพันธ์
อันดีในกำรด ำเนิน
กิจกรรมด้ำนกำร
ท่องเที่ยวระหว่ำง
นักท่องเที่ยวและ
ประชำชนต ำบลศำลำ
ด่ำน 
-เป็นกจิกรรมส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว 
 

จัดกิจกรรมร่วมกัน
ของ อปท.ในพื้นที่
อ ำเภอเกำะลันตำ ใน
กำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 

500,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 5 ของ
นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยวและของดีใน
พื้นที่ต ำบลศำลำด่ำน
เพิ่มขึ้น 

-จ ำนวน
นักท่องเที่ยวเพิ่ม
มำกขึ้น 
-ส่งเสริมกิจกรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์
ของต ำบล 
-สำมำรถดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว
ได้มำกขึ้น 
-สร้ำงรำยได้ให้กับ
ประชำชนในพื้นที ่

สป. 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ผลผลิต

ของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

3 โครงกำรถนนคนเดินเชิง
วัฒนธรรม 

-เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมเชื่อมควำมสัมพันธ์
อันดีในกำรด ำเนิน
กิจกรรมด้ำน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ระหว่ำงนักทอ่งเที่ยว
และประชำชน พ่อค้ำ 
แม่ค้ำ ต ำบลศำลำด่ำน 
-สร้ำงรำยได้ให้กับ
ประชำชนต ำบลศำลำ
ด่ำน 

จัดกิจกรรมเพื่อกำร
ส่งเสรมิกำรท่องเท่ียว
โดยใช้อำชีพค้ำขำยใน
เชิงวัฒนธรรมเป็นสื่อ 
ระหว่ำงนักทอ่งเที่ยว
และประชำชน 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 5 ของ
นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยวและของดีใน
พื้นที่ต ำบลศำลำด่ำน
เพิ่มขึ้น 

จ ำนวน
นักท่องเที่ยวเพิ่ม
มำกขึ้น 
-ส่งเสริมกิจกรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์
ของต ำบล 
-สำมำรถดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว
ได้มำกขึ้น 
-สร้ำงรำยได้ให้กับ
ประชำชนในพื้นที ่

สป. 

4 โครงกำรฝึกอบรมภำษำมลำยู 
ภำษำจีน และภำษำสำกล
รองรับ AEC 

เพื่อให้ประชำชนและ
ผู้ประกอบกำรมี
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจใน
กำรใช้ภำษำและเป็น
เจ้ำบ้ำนที่ด ี

ฝึกอบรมภำษำมลำยู 
ภำษำจีน และ/หรือ
ภำษำอังกฤษ ให้แก่
บุคคลทั่วไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ประกอบกำรและ
ประชำชนสำมำรถ
สื่อสำรภำษำมลำยู 
ภำษำจีน หรอื
ภำษำอังกฤษ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

ผู้ประกอบกำร
และประชำชน
สำมำรถสื่อสำร
ภำษำมลำย ู
ภำษำจีน หรอื
ภำษำอังกฤษได้
เป็นอย่ำงด ี

สป. 

5 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ทำงกำรท่องเท่ียวชุมชน หมู่ 
4 

เพื่อให้ประชำชนและ
ผู้ประกอบกำรมี
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจใน
กำรใช้ภำษำและเป็น
เจ้ำบ้ำนที่ด ี

ฝึกอบรมพัฒนำ
บุคลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยวชุมชน หมู่ที ่
4 

50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยวชุมชนหมู่ 4 
ไดรับกำรอบรมพัฒนำ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ประชำชนและ
ผู้ประกอบกำรมี
ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรใช้
ภำษำและเป็นเจ้ำ
บ้ำนที่ดี 

สป. 
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1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรติดตั้งป้ำยซอยใน
เขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลศำลำด่ำน 

เพื่อพัฒนำและ
ก ำหนดทิศทำง
เส้นทำงกำรท่องเท่ียว
ภำยในชุมชน 

-ติดต้ังป้ำยซอย ใน
พื้นที่ต ำบลศำลำด่ำน 
ดังนี้ 
-ม.1 จ ำนวน 7 ป้ำย 
-ม.2 จ ำนวน 25 
ป้ำย 
-ม.3 จ ำนวน 20 
ป้ำย 
-ม.4 จ ำนวน 7 ป้ำย 
-ม.5 จ ำนวน 7 ป้ำย 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ของพื้นที่
ต ำบลศำลำด่ำน มปี้ำย
บอกเส้นทำงและมีปำ้ย
ซอยภำยในหมู่บ้ำนทกุ
หมู่บ้ำน  

-ชุมชนส ำรวจ
และก ำหนดทิศ
ทำงกำรท่องเท่ียว
ภำยในชุมชน 
-ชุมชนมีแผนกำร
พัฒนำกำร
ท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
 

กองช่ำง / กม. 
หมู่ที่ 3 

2 โครงกำรหนึ่งหมู่บ้ำนหนึ่ง
แหล่งท่องเที่ยว 

-เพื่อกำรบรหิำร
จัดกำรทรัพยำกรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
-เพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับ
ประชำชนในพื้นที ่
-เพื่อเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจทำงธรรมชำต ิ

-กิจกรรม ม.1 
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโต๊ะบำหลิว 
-กิจกรรม ม.3 
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สร้ำงสัญลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวคลองป่ำมัน 
-กิจกรรม ม.4 
ปรับปรุงบ่อน้ ำร้อน 
ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแหล่งใหม ่

 - 1,200,000 1,200,000 1,200,00
0 

ประชำชนต ำบลศำลำ
ด่ำนมีรำยได้เพิ่มขึ้น 

-มีจ ำนวน
นักท่องเที่ยวและ
รำยได้ที่เพิ่มขึ้น 
-เพิ่มรำยได้และ
ลดภำวะกำร
ว่ำงงำน 

กองช่ำง / กม. 
หมู่ที่ 1 หมู ่3 
และ หมู ่4 

3 โครงกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หมู่ที่ 3 

-เพื่อกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่
ให้ดีข้ึนและเกิดประโยชน์
ต่อชุมชน 
-เพื่อเป็นแหล่งประกอบ
อำชีพเพิ่มรำยได้ให้กับ
ชุมชน 

-ส่งเสริม พัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์หมู่ที่ 3 ให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียว
แหล่งใหม่ 

- - 500,000 - -นักท่องเที่ยวและ
ประชำชนที่สนใจและ
เข้ำมำท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ของปีที่ผ่ำน
มำ 

-ประชำชนและ
นักท่องเที่ยวมี
สถำนที่พักผอ่น
ตลอดปี 
-เพิ่มรำยได้และลด
ภำวะกำรว่ำงงำน 

กองช่ำง / กม.
หมู่ที่ 3 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 โครงกำรก่อสร้ำง walk 
way เชิงนิเวศน์สำยทุ่งโต๊ะ
เขียว หมู่ที่ 4 

-เพื่อกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติที่
มีอยู่ให้ดีขึ้นและเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน 
-เพื่อเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจทำงธรรมชำต ิ

ก่อสร้ำง walk way 
เชิงนิเวศน์สำยทุ่งโต๊ะ
เขียว หมุ่ที่ 4 

- 850,000 - - -นักท่องเที่ยวและ
ประชำชนที่สนใจและ
เข้ำมำท่องเที่ยวหมู่ที่ 4 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของปี
ที่ผ่ำนมำ 

-มีนักท่องเที่ยว
และรำยได้ที่
เพิ่มขึ้น 
-เพิ่มรำยได้และ
ลดภำวะกำร
ว่ำงงำน 

กองช่ำง / กม. 
หมู่ที่ 4 

5 โครงกำรปรับปรุงสัญลักษณ์
ประจ ำหมู่บำ้น 

-เพื่อปรับปรุง
สัญลักษณ์ประจ ำ
หมู่บ้ำน 
-เพื่อสร้ำงจุดขำย 
ดึงดูดควำมสนใจของผู้
มำเยือน 

ก่อสร้ำงปรับปรุง
สัญลักษณ์ประจ ำ
หมู่บ้ำน (ปลำดูหยง 
หัวบ้ำน ท้ำยบ้ำน) 

- 700,000 - - นักท่องเที่ยวที่เข้ำมำใน
พื้นที่มีควำมพอใจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

-มีจุดขำย ดึงดูด
ควำมสนใจของผู้
มำเยือน 
-สร้ำงควำม
ประทับใจให้กับ
นักท่องเที่ยว 

กองช่ำง / กม. 
หมู่ที่ 5 

6 โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์
ช่วยเหลือนกัท่องเที่ยว ณ 
ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หมู่
ที่ 4 

-เพื่อเพิ่มควำม
ปลอดภัยใหก้ับ
นักท่องเที่ยว 
-เพื่อให้ประชำชนมี
บทบำทและมีสว่นร่วม
ปฏิบัติกำรรักษำควำม
ปลอดภัยต่อชวีิตและ
ทรัพย์สินให้กับ
นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้ำงศูนย์
ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว ณ ศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
หมู่ที่ 4 

- - 1,500,000 - นักท่องเที่ยวเกิดควำม
เช่ือมั่นด้ำนควำม
ปลอดภัยในกำร
เดินทำงมำท่องเที่ยวใน
พื้นที่ต ำบลศำลำด่ำน 

-นักท่องเที่ยวเกิด
ควำมเชื่อมั่นด้ำน
ควำมปลอดภยัใน
กำรเดินทำงมำ
ท่องเที่ยวในพื้นที่
หมู่ที่ 4 
-ได้รับควำม
ร่วมมือจำก
ประชำชนในกำร
ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว 

กองช่ำง / กม. 
หมู่ที่ 4 

7 โครงกำรก่อสร้ำงสะพำน 
(คสล.) walk way เชิง
นิเวศน์สำยสนำมกีฬำ หมู่ที่ 
4 – คลองปำกหำด 

-เพื่อกำรบรหิำร
จัดกำรทรัพยำกรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
-เพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับ
ประชำชนในพื้นที ่

-ก่อสร้ำงสะพำน 
(คสล.) walk way 
เชิงนิเวศน์สำยสนำม
กีฬำ หมู่ที่ 4 – คลอง
ปำกหำด 

- - 2,200,000 - นักท่องเที่ยวและ
ประชำชนที่สนใจและ
เข้ำมำท่องเที่ยวหมู่ที่ 4 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ของ
ปีที่ผ่ำนมำ 

-มีจ ำนวน
นักท่องเที่ยวและ
รำยได้เพิ่มขึ้น 
-เพิ่มรำยได้และ
ลดภำวะกำร
ว่ำงงำน 

กองช่ำง / กม. 
หมู่ที่ 4 

 
 
 
 



-39- 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

8 โครงกำรก่อสร้ำงจุดชมววิทุ่ง
โต๊ะเขียว 

-เพื่อเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจทำงธรรมชำต ิ
-เพื่อใช้เป็นเส้นทำง
หลบภัยทำงธรรมชำต ิ
-เพื่อเพิ่มรำยได้ให้กบั
ชุมชน 

ก่อสร้ำงจุดชมววิทุ่ง
โต๊ะเขียว 

- - 2,000,000 - นักท่องเที่ยวและ
ประชำชนที่สนใจและ
เข้ำมำท่องเท่ียวหมู่ที่ 4 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ของ
ปีที่ผ่ำนมำ 

-ประชำชนและ
นักท่องเที่ยวมี
สถำนที่พักผ่อน
ตลอดปี 
-เพิ่มรำยได้และ
ลดภำวะกำร
ว่ำงงำน 
-มีสถำนที่หลบภัย
ทำงธรรมชำติ 

กองช่ำง / กม. 
หมู่ที่ 4 

 

1.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
   

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
งบประมำณที่ได้มำ 

ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรล้อมทุ่น ก ำหนด
แนววิ่งเข้ำ-ออกของเรือรับ-
ส่งนักท่องเที่ยวและกั้นแนว
เขตปะกำรัง 

-เพื่อเป็นแนวกั้นเรือ
รับ-ส่งนักท่องเที่ยว 
-เพื่อเป็นกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
-เพื่อกั้นแนวเขต
ปะกำรัง 

-กั้นแนวเขตเรือรับ-ส่ง
นักท่องเที่ยว ณ 
ชำยหำดสำธำรณะ 
พื้นที่ต ำบลศำลำด่ำน 
-มีแนวเขตวำงทุ่นลอย
กั้นแนวปะกำรัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 นักท่องเที่ยวมีควำม
พอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20  

-นักท่องเที่ยวได้รับ
ควำมปลอดภยัจำกเรือ
รับ-ส่งนักท่องเที่ยวใน
กำรเล่นน้ ำทะเล 
-เพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกร
ธรรทชำติปะกำรัง 

สป. 
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