ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ที่มำของโครงกำร
จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญทำงทะเลและทำงธรรมชำติ ที่มีควำมสวยงำมติดอันดับ
โลกโดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศต่ำงแวะเวียนเข้ำท่องเที่ยวรวมถึงทัศนำจร
ในจั งหวัดกระบี่ แห่ งนี้ ปี ล ะหลำยล้ ำนคน และทำรำยได้ให้ แก่ป ระเทศหลำยหมื่นล้ ำนบำท แต่ภ ำยในเขต
เทศบำลเมืองกระบี่กลับเป็นเพียงเมืองผ่ำนสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อไปสู่ทะเลและเกำะแก่งต่ำงๆ ที่สวยงำมตำม
ธรรมชำติ โดยมีเพียงเขำขนำบน้ำซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีควำมสวยงำมตั้งอยู่หน้ำเมืองกระบี่เพื่อให้
นักท่องเที่ยวเข้ำมำสัมผัส ถ่ำยรูป และเยี่ยมชม ก่อนจะออกจำกเมืองกระบี่และไม่กลับเข้ำมำอีก
เทศบำลเมืองกระบี่จึงได้นำแนวคิดสร้ำงมูลค่ำให้แก่เมืองด้วยกำรสร้ำงเรื่อ งรำวให้กับเมืองกระบี่
โดย “กำรนำศิลปะมำสร้ำงเมือง” นำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมเหมือนที่แตกต่ำง (Differentiation) เป็นกำรนำ
เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของเมืองกระบี่ที่เกิดขึ้นในอดีตมำบอกเล่ำเรื่องรำวนำเสนอ
ผ่ำนทำงประติมำกรรมต่ำงๆ ในเขตเทศบำล ซึ่งได้มีกำรสร้ำงประติมำกรรมสัญญำณไฟจรำจรมนุษย์โบรำณ
และประติมำกรรมปูดำ ขึ้นเป็นครั้งแรก และเกิดเป็นถนนสำยประติมำกรรมในเวลำต่อมำ จนปัจจุบันนำไปสู่
กำรต่อยอดมีประติมำกรรมมำกกว่ำ 26 ชิ้ นงำนในเขตเทศบำลเมืองกระบี่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ำมำ
เยี่ยมชมและเยี่ยมเยียนภำยในเขตเมืองกระบี่ รวมถึงได้ก่อสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน จังหวัด
กระบี่ ซึ่งเป็ น ศูน ย์ กลำงเชื่อมโยงแหล่ งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศิล ปะ และวัฒ นธรรม ประกอบด้ว ย
พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดำมัน และหอศิลป์อันดำมัน ที่ถือได้ว่ำเป็นหอศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดในภำคใต้ ทำให้มีกำรจัดงำน
ศิลปะระดับประเทศและระดับโลก รวมถึงคณะศึกษำดูงำนจำกทั่วประเทศได้เข้ำมำเยือนในเขตเมืองกระบี่ อีก
ทั้งเทศบำลเมืองกระบี่ยังได้มีโครงกำรผลิตสินค้ำที่ระลึกที่มีรำกฐำนมำจำกประวัติศำสตร์ของภูมิภำคให้เป็น
สินค้ำ CPOT ของดีบ้ำนฉัน ลูกปัดโบรำณย้อนยุคเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมแตกต่ำง ควำมโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร
และมีลักษณะพิเศษที่ชัดเจนทำให้ปัจ จุบันเกิดกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน ประชำชน รวมถึงผู้ประกอบกำรใน
เขตเมือง เนื่องจำกมีโรงแรมและร้ำนอำหำรเกิดขึ้นในเขตเมืองกระบี่มำกมำย และเมืองกระบี่ก็กลับมำมีชีวิตไม่
เงียบเหงำเหมือนในอดีตที่ผ่ำนมำ
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำรนวัตกรรม
2.๑ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ฟื้นฟูประวัติศำสตร์ในอดีตของเมืองกระบี่ให้คนในท้องถิ่น
รวมถึงนักท่องเที่ยวได้รับทรำบ ผ่ำนกำรบอกเล่ำเรื่องรำวผ่ำนทำงประติมำกรรม (sculpture) ต่ำงๆของเมือง
กระบี่ และศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน จังหวัดกระบี่
2.๒ เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในเขตเมืองกระบี่ ที่นำเสนอควำมแตกต่ำง (Different) ควำมโดดเด่น
ที่ ไม่ เหมื อนใคร (Unique) และมี ลั กษณะพิ เศษที่ ชั ดเจน (Distinctiveness) ให้ สำมำรถรองรับกำรท่ องเที่ ยวได้
ตลอดทั้งปี นอกเหนือจำกกำรท่องเที่ยวทำงทะเล ซึ่งมีข้อจำกัดตำมฤดูกำลท่องเที่ยว
2.๓ เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนเกิ ดกำรรวมกลุ่ ม อำชี พ เป็ น กำรสร้ำงรำยได้ แ ละช่ ว ยกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ให้ แ ก่
ประชำชนในท้องถิ่นและผู้ประกอบกำรในเมืองกระบี่ ทำให้กำรท่องเที่ยวในเขตเมืองกระบี่คึกคัก ประชำชนใน
เขตเมืองมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดี
2.๔ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสถำนที่ฝึกอบรม จัดกิจกรรมด้ำนศิลปะ วัฒนธรรมให้แก่เด็ก เยำวชน
ศิลปิน ประชำชน รวมถึงเป็นศูนย์กลำงกำรจัดงำนศิลปะระดับภูมิภำคของศิลปินแห่งชำติ ศิลปินนำนำชำติ
ศิลปินท้องถิ่น และยุวศิลปินจำกทั่วประเทศ
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3. เป้ำหมำยของโครงกำรและงบประมำณ
3.1 เด็ก เยำวชน ประชำชน ผู้ ป ระกอบกำร ภำยในเขตเทศบำลเมื องกระบี่ รวมถึงนักท่องเที่ยว
ศิลปินแห่งชำติ ศิลปินนำนำชำติ ศิลปินท้องถิ่น และยุวศิลปิน
4. วิธีกำรดำเนินงำนโครงกำร
4.1 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นฟื้นฟูประวัติศำสตร์ในอดีตของเมืองกระบี่ให้คนในท้องถิ่นรวมถึง
นักท่องเที่ยวได้รับทรำบผ่ำนกำรบอกเล่ำเรื่องรำวผ่ำ นทำงประติมำกรรมต่ำงๆ ของเมืองกระบี่และศูนย์กำร
เรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมันจังหวัดกระบี่
4.2 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ภำยในเขตเมืองกระบี่ ที่นำเสนอควำมแตกต่ำง ควำม
โดดเด่ น ที่ ไ ม่ เหมื อ นใคร และมี ลั ก ษณะพิ เศษที่ ชั ด เจน ให้ ส ำมำรถรองรั บ กำรท่ อ งเที่ ย วได้ ต ลอดทั้ ง ปี
นอกเหนือจำกกำรท่องเที่ยวทำงทะเลซึ่งมีข้อจำกัดตำมฤดูกำลท่องเที่ยว
4.3 ส่งเสริมและจัดฝึกอบรม จัดกิจกรรมด้ำนศิลปะ วัฒ นธรรมให้แก่เด็กเยำวชนศิลปินประชำชน
รวมถึงเป็นศูนย์กลำงกำรจัดงำนศิลปะระดับภูมิภ ำคของศิลปินแห่งชำติศิลปินนำนำชำติศิลปินท้องถิ่นและ
ยุวศิลปินจำกทั่วประเทศ
4.4 ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำที่ระลึกที่มีรำกฐำนมำจำกประวัติศำสตร์ของภูมิภำคให้เป็นสินค้ำ CPOT
ของดีบ้ำนฉัน “ลูกปัดโบรำณย้อนยุค”
5. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมวัฒนธรรมกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เทศบำลเมืองกระบี่
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำร
6.1 เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ ท่องเที่ยวและศึกษำดูงำนทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ และ
วัตถุโบรำณของเมือง ให้แก่เยำวชน ประชำชน และนักท่องเที่ยวจำกทั่วไประเทศ และทุกมุมโลก
6.2 เกิดกำรสร้ำงอำชีพ และรำยได้ให้กับคนในท้องถิ่น ประชำชนในท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบกำรใน
เขตเมืองกระบี่ มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
6.3 เป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถและสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน โดยอำศัยควำมร่วมมือจำก
ทุกภำคส่วนในกำรขับเคลื่อน

ส่วนที่ 2
กระบวนกำรถอดบทเรียน
1. ควำมเป็นมำของกำรถอดบทเรียน
กำรถอดบทเรี ย น เป็ น กำรทบทวน และสรุ ป ประสบกำรณ์ ก ำรท ำงำนที่ ผ่ ำ นมำ เพื่ อ ให้ เห็ น ถึ ง
รำยละเอียดของเหตุผล และปัจจัยทั้งภำยใน ภำยนอกที่ทำให้เกิดผลอย่ำงที่เป็นอยู่ ทั้งผลที่สำเร็จและผลที่
ล้มเหลว อำจกล่ำวได้ว่ำ กำรถอดบทเรียนเป็นไปเพื่อค้นหำควำมรู้จำกกำรปฏิบัติงำนโดยใช้วิธีกำรสกัดควำมรู้
และประสบกำรณ์ที่ฝังลึกจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงำน พร้อมทั้งจดบันทึกรำยละเอียดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน ผลกำรปฏิบัติงำน และควำมรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนทั้งที่สำเร็จหรือล้มเหลวเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำย และนำควำมรู้ที่ได้นั้นไปถ่ำยทอดเพื่อเผยแพร่และ
เรียนรู้ต่อไปได้
กำรดำเนินงำนโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์ ได้ดำเนินงำนมำเป็นระยะเวลำนำนอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมีภำคส่วนต่ำงๆ ได้เข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้องมำกมำยทั้ง ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคชุมชนท้องถิ่น
ดั งนั้ น ท ำให้ ท รำบถึ งกำรพั ฒ นำวิ ธี ก ำรด ำเนิ น งำนในโครงกำร และเป็ น แบบอย่ ำงที่ ดี ของกำรปฏิ บั ติ งำน
ภำยในหน่วยงำน จึงได้จัดทำรำยงำนผลกำรถอดบทเรียน ซึ่งถือเป็นกำรทบทวนประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
ที่ผ่ำนมำ เพื่อวิเครำะห์หำเหตุปัจจัย/ข้อค้นพบ อันส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนประสบควำมสำเร็จหรือสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นต้นแบบ/แนวทำงในกำรบริหำรโครงกำรให้มีประสิทธิภำพ คงกำรดำรงอยู่ และมีควำม
ยั่งยืน รวมทั้งได้เปิดโอกำสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสนอแนะควำมคิดเห็นในกำรพัฒ นำวิธีกำรปฏิบัติงำนให้
ประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย สำมำรถเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทำงและนำไปใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำของ
เทศบำลเมืองกระบีใ่ ห้ก้ำวหน้ำต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรถอดบทเรียน
2.1 เพื่อทบทวน และสรุปประสบกำรณ์กำรทำงำนที่ผ่ ำนมำ รวมถึงนโยบำยกำรบริหำร เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์กำรพั ฒ นำเมืองคุณภำพ ที่เกี่ยวกับรำยละเอียดของเหตุปั จจัยทั้งภำยในและภำยนอก ซึ่งทำให้
เกิดผลทั้งที่สำเร็จหรือล้มเหลวของโครงกำร
2.2 เพื่อเสนอข้อมูล เหตุปั จจั ยของควำมสำเร็จและควำมล้มเหลว ให้ กับผู้เกี่ยวข้องในกำรดำเนิน
กิจกรรม ได้ใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรทำงำนต่อไป
2.3 เพื่อให้เป็นต้นแบบของหน่วยงำนอื่นๆ ไปใช้ต่อยอดพัฒนำ และเผยแพร่ต่อไป
3. กระบวนกำรถอดบทเรียน
ในกำรดำเนินกำรถอดบทเรียนโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์ มีกำรวิเครำะห์เบื้องต้น บท
ทวนแผนงำนเดิม ทั้งนี้ได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนและวิธีกำร ดังนี้
3.1 ขั้นตอนในกำรถอดบทเรียน
3.1.1 กำหนดประเด็นที่ต้องกำรถอดบทเรียน
3.1.2 วำงแผนกำรดำเนินงำน และนำเสนอแผนงำน/โครงกำรในกำรดำเนินงำน
3.1.3 เตรียมค้นหำคณะทีมงำนในกำรถอดบทเรียน โดยแต่งตั้งคณะทำงำนในกำรถอดบทเรียน
ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์
3.1.4 ประชุมทีมงำนในกำรถอดบทเรียนเพื่อ หำองค์ควำมรู้ และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ถอดบทเรียน รวมทั้งสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของผู้เข้ำร่วมถอดบทเรียน

4
3.1.5 ประชุมปฏิบัติกำรถอดบทเรียนโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นเี่ มืองศิวิไลซ์
3.1.6 สังเครำะห์บทเรียนเพื่อจัดทำร่ำงรำยงำนผลกำรถอดบทเรียน
3.1.7 จัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำรถอดบทเรียน
3.1.8 เผยแพร่เอกสำรรำยงำนผลกำรถอดบทเรียน
3.2 วิธีกำรถอดบทเรียน
3.2.1 กำรกำหนดประเด็นในกำรถอดบทเรียน
ที ม งำนได้ ร่ ว มประชุ ม ปรึ ก ษำหำรื อ เพื่ อ ก ำหนดประเด็ น ในกำรถอดบทเรี ย นให้ ผู้ ร่ว ม
กระบวนกำรบันทึกไว้เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนร่วมกระบวนกำรถอดบทเรียน ซึ่งกำหนดไว้ 5 ประเด็น ดังนี้
1) สิ่งที่คำดหวัง/ภำพควำมสำเร็จในโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์ คืออะไร
2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คืออะไร
3) ทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจึงไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวังหรือภำพควำมสำเร็จ
4) สิ่งที่เรำทำได้ดีแล้ว และจะทำสิ่งใดบ้ำงที่ทำให้ดีขึ้นกว่ำเดิม หรือทำสิ่งใดบ้ำงที่แตกต่ำง
ไปจำกเดิม
5) ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จคืออะไร
3.2.2 กำรมอบหมำยหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรถอดบทเรียน
เพื่อให้กำรดำเนินกำรถอดบทเรียนเป็นไปตำมกระบวนกำรในกำรดำเนินงำน และสร้ำง
บรรยำกำศที่ ดี จึ ง ได้ ก ำหนดบทบำทหน้ ำ ที่ ส ำคั ญ ๆ ของผู้ เข้ ำ ร่ ว มกระบวนกำรในกำรถอดบทเรี ย น
ประกอบด้วย
1) นำงสำวโนรี เห้งสวัสดิ์ ตำแหน่ง รักษำกำรผู้อำนวยกำรกองส่งเสริมวัฒนธรรมกำร
ท่องเที่ย วและกีฬำ ซึ่ งได้รับมอบหมำยจำกนำยกีรติศักดิ์ ภูเก้ำล้ วน ตำแหน่ง นำยกเทศมนตรีเมืองกระบี่
ให้ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรด ำเนิ น กำรโครงกำรศิ ล ป์ ส ร้ ำ งกระบี่ ที่ นี่ เมื อ งศิ วิ ไลซ์ เป็ น ผู้ จั ด ท ำโครงกำร/
ผู้ประสำนงำน มีหน้ำที่ประสำนงำน และสร้ำงควำมชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุป ระสงค์ และประโยชน์ที่ได้จำกกำร
ถอดบทเรียน
2) นำยอธิพัชญ์ พันธ์จินำธนกุล ตำแหน่ง ปลัดเทศบำลเมืองกระบี่ เป็นผู้อำนวยควำม
สะดวก มีหน้ำที่ในกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรพูดคุย โดยเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรทุกคนได้แสดงควำม
คิดเห็น และแสดงควำมรู้สึก แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ จับประเด็น และดึงควำมรู้ที่
ฝังลึกอยู่ในตัวผู้เข้ำร่วมถอดบทเรียน
3) นำงนฤมล โกมลวิวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน เป็นผู้ช่วย
ผู้อำนวยควำมสะดวก
4) นำงสำวจิ รั ช ญำ ชั ย สิ ง ห์ ต ำแหน่ ง นั ก วิ เครำะห์ น โยบำยและแผนปฏิ บั ติ ก ำร
เป็นผู้บันทึกกำรถอดบทเรียน
5) คณะทำงำนคนอื่นๆ ตำมคำสั่ งแต่งตั้งคณะทำงำนถอดบทเรียน ซึ่งประกอบด้ว ย
รองปลั ดเทศบำลเมือ งกระบี่ ผู้ อำนวยกำรกองสวัส ดิ กำรสั งคม ผู้ อ ำนวยกำรกองช่ ำง ผู้ อ ำนวยกำรกอง
กำรศึกษำ หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ และหัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมวัฒนธรรมกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
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3.2.3 เทคนิคหรือรูปแบบในกำรถอดบทเรียน
ในกำรถอดบทเรี ย นครั้ ง นี้ ใช้ เ ทคนิ ค กำรถอดบทเรี ย นหลั ง จำกกำรปฏิ บั ติ ง ำน
(Affter Action Review : ARR) เป็ น กำรเปิ ด ใจพู ด แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ป ระสบกำรณ์ ท ำงำนที่ ผ่ ำ นมำแบบ
ตรงไปตรงมำตำมประเด็นกำรถอดบทเรียนที่กำหนดทั้ง 5 ประเด็น
3.2.4 วิธีกำรดำเนินกำร
ในกำรดำเนินกำรกำรถอดบทเรียนโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์ กำหนดเป็น
2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ประชุม ปฏิบั ติกำรถอดบทเรียนโครงกำรศิ ลป์ ส ร้ำงกระบี่ ที่ นี่เมืองศิ วิไลซ์
ในวันที่ 24 พฤษภำคม 2562 ณ สองคำบสมุทร ชั้น 3 สำนักงำนเทศบำลเมืองกระบี่ ผู้เข้ำร่วมดำเนินกำร จำนวน
12 คน
ระยะที่ 2 ประชุ ม คณะท ำงำนเพื่ อ สั งเครำะห์ บ ทเรี ย นและตรวจสอบกำรเขี ย นร่ ำ ง
เอกสำรรำยงำนกำรถอดเรียน ในวันที่ 4 มิถุนำยน 2562 ณ สองคำบสมุทร ชั้น 3 สำนักงำนเทศบำลเมืองกระบี่
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
4.1 เทศบำลเมืองกระบี่ มีองค์ควำมรู้ที่เป็นบทเรียน สำมำรถนำไปปรับปรุงวิธีกำรปฏิบัติงำน และกำร
บริหำรโครงกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
4.2 ผู้ร่วมดำเนิน งำนโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์ ได้มีโอกำสร่วมแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้
วิธีกำรปฏิบัติงำน และทบทวนประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ
4.3 เทศบำลเมืองกระบี่ สำมำรถพัฒ นำชุดควำมรู้ในกำรเผยแพร่ และขยำยผลรำยงำนกำรถอด
บทเรียน

ส่วนที่ 3
ผลกำรถอดบทเรียน
1. ปัญหำหรือสถำนกำรณ์ก่อนที่จะเริ่มมีโครงกำร
จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญทำงทะเลและทำงธรรมชำติ ที่มีควำมสวยงำมติดอันดับโลก
โดยในแต่ละปี จ ะมีนั กท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ แวะเวียนเข้ำมำท่องเที่ยวรวมถึงทัศนำจรใน
จังหวัดกระบี่ปีละหลำยล้ำนคน และทำรำยได้ให้แก่จังหวัดนับแสนล้ำนบำทต่อปี เมือ่ มองย้อนกลับไปในช่วงสิบ
กว่ำปีที่ผ่ำนมำ ภำยในเขตเทศบำลเมืองกระบี่เป็นเพียงเมืองผ่ำนสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อไปสู่ทะเลและเกำะ
แก่งต่ำงๆ ที่สวยงำมตำมธรรมชำติ มำกกว่ำที่จะเข้ำในตัวเมืองกระบี่หรือเขตเทศบำล อีกทั้งกำรมีศูนย์กำรค้ำ
และห้ำงสรรพสินค้ำเกิดขึ้นนอกเขตเทศบำลเมืองกระบี่ เช่น ห้ำงเทสโก้โลตัส แม็คโคร และบิ๊กซี เป็นต้น
ทำให้เมืองกระบี่ยิ่งทวีควำมเงียบเหงำเพิ่มขึ้น สภำวะเศรษฐกิจในเมืองซบเซำ
สภำพปั ญ หำดังกล่ ำวได้ รั บ กำรสะท้ อ นและแสดงควำมคิ ดเห็ นผ่ ำนกระบวนกำรมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชำชน ในกำรจัดประชุมประชำคมเมือง ซึ่งทำงผู้บริหำรนำโดยนำยกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ได้เล็งเห็นถึง
ปัญหำและผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่ำวเช่นเดียวกัน จึงนำไปสู่กำรหำวิธีกำรในกำรแก้ไขปัญหำ เกิดแนวคิด
สร้ำงมูลค่ำให้แก่เมือง ด้วยกำรสร้ำงเรื่องรำวให้กับเมืองกระบี่ โดย “กำรนำศิลปะมำสร้ำงเมือง” ผ่ำน กล
ยุทธ์สร้ำงควำมเหมือนที่แตกต่ำง (Differentiation Strategy) เป็นกำรนำเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ ศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่มีควำมน่ำสนใจในระดับโลกที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ รวมทั้งเรื่องรำวที่น่ำสนใจทำง
ประวัติศำสตร์ของเมืองกระบี่ในแง่มุมต่ำง ๆ มำนำเสนอผ่ำนประติมำกรรมที่มีควำมสวยงำม โดดเด่น และ
แปลกตำ แสดงถึงควำมเป็น อัตลักษณ์ ของท้องถิ่น รวมทั้งกำรจัดให้ มีศูนย์กำรเรียนรู้วัฒ นธรรมอันดำมัน
เพื่อเป็นศูนย์กลำงเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ และภูมิภำค โดยจัด
แสดงผ่ำนทำงพิพิธภัณฑ์ลูกปัดโบรำณและหอศิลป์อันดำมัน ตลอดจนกำรส่งเสริมให้มีกำรผลิตสินค้ำที่ระลึกที่
มีรำกฐำนมำจำกประวัติศำสตร์ของภูมิภำค คือ “ลูกปัดโบรำณย้อนยุค” ทั้ง ๓ มำตรกำรมีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำง
เสน่ ห์ จุดขำย ควำมประทับ ใจ และแรงจู งใจให้นักท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำสู่เขตเทศบำลเมืองกระบี่เพิ่มขึ้น
อัน จะนำไปสู่ กำรแก้ไขปั ญ หำสภำวะเศรษฐกิจที่ซบเซำ สร้ำงรำยได้และคุณ ภำพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชำชน
ในเขตเทศบำล
2. กระบวนกำรดำเนินงำนของเทศบำลเมืองกระบี่
2.1 กำรกำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน
เทศบำลเมืองกระบี่ ได้กำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน คือ เป็นเมืองที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรเป็นเมืองที่
มีควำมโดดเด่นด้ำนศิลปะ โดยกำรนำแนวคิดสร้ำงมูลค่ำให้แก่เมือง สร้ำงเรื่องรำวให้กับเมืองกระบี่ มีกำรกำร
นำศิลปะมำสร้ำงเมือง ผ่ำนกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมเหมือนที่แตกต่ำง (Differentiation Strategy) เรียกได้ว่ำ
ศิลปะสร้ำงคน คนสร้ำงเมือง เพรำะศิลปะช่วยขัดเกลำจิตใจคน ให้มีจิตใจที่ดีงำม เป็นกำไรแห่งควำมสุขในชีวิต
อันเป็นแนวทำงสร้ำงเมืองอยู่ดี คนมีสุข สู่เมืองกระบี่ เมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน และเพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ของเทศบำล
เมืองกระบี่ “กระบี่ เมื องน่ ำอยู่ ผู้ ค นน่ ำรั ก ศูน ย์กลำงกำรให้ บริกำร ประตูสู่ ก ำรท่อ งเที่ ยวเชิงอนุรักษ์ และ
ประวัติศำสตร์ พร้อมก้ำวสู่เมืองคุณภำพ (Q-City) ในปี 2569”
2.2 กำรวิเครำะห์และกำรกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรดำเนินงำนโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์ เริ่มต้นอย่ำงจริงจังในปี พ.ศ. 2546
จำกกำรก่อสร้ำงสัญญำณไฟจรำจรสี่แยกมนุษย์โบรำณ จำกนั้นได้มีกำรก่อสร้ำงประติมำกรรมต่ำงๆ เพิ่มขึ้น
กลำยเป็ น ถนนสำยประติมำกรรม ประติมำกรรมหลำยแห่ งกลำยเป็น Landmark จุดนั ดพบและสถำนที่
ถ่ำยภำพที่ส ำคัญของจังหวัด ที่นั กท่องเที่ยวซึ่งเดินทำงมำยังจังหวัดกระบี่จะต้องเข้ำมำในเขตเทศบำล เช่น
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ประติมำกรรมปูดำ เป็นต้น โดยในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๗ มีประติมำกรรมทั้งหมด จำนวน
๑๕ ชิ้นงำน ได้แก่ 1)ประติมำกรรมสัญญำณไฟจรำจรมนุษย์โบรำณ 2) ประติมำกรรมสัญญำณไฟจรำจรนก
อินทรี 3) ประติมำกรรมสัญญำณไฟจรำจรช้ำงชูกระบี่ 4) ประติมำกรรมเทวสถำนองค์พ่อจตุคำมรำมเทพ 5)
ประติมำกรรมปูดำ 6) ประติมำกรรมนกอินทรี กม.0 7) ประติมำกรรมสัญญำณไฟจรำจรเสือเขี้ยวดำบ 8)
ประติมำกรรมเรือชีวิต 9) ประติมำกรรมน้ำใจ 10) ประติมำกรรมกำแพงประวัติศำสตร์เมืองกระบี่ 11)
ประติมำกรรมรู้รักสำมัคคี 12) ประติมำกรรมโขลงช้ำง 13) ประติมำกรรมคลื่นน้ำ สำยลม เสียงเพลงแห่งอันดำมัน
14) ประติมำกรรมครอบครัวเสือ และ 15) ประติมำกรรมปลำนีโม่
ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ริเริ่มจัดตั้ง “ศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน จังหวัดกระบี่ ” ซึ่งเป็น
ศูนย์กลำงเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภำค ที่ต้องกำรบอกเล่ำ
เรื่องรำวต่ำงๆของจังหวัดกระบี่ โดยเชื่อมโยงควำมเป็นอดีตตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศำสตร์ในฐำนะเมืองท่ำที่
สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เมื่อ 2,000 ปี ที่ผ่ำนมำมีกำรนำเสนอเรื่องรำวของลูกปัดโบรำณที่ถ่ำยทอดผ่ำ น
กำลเวลำจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำงพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดำมัน (Andaman Beads Museum) รวมทั้งผลงำน
ทำงศิลปะจั ดแสดงที่หอศิลป์ อันดำมัน (Andaman Art Museum) โดยในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๖
ได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำร จำนวน ๔ หลัง คือ 1) อำคำรแสดงนิทรรศกำร (อำคำร A) ก่อสร้ำงปี ๒๕๕๔
2) อำคำรศูนย์จำหน่ำยผลิตภัณฑ์และให้ควำมรู้ (อำคำร B) ก่อสร้ำงปี 2554 3) อำคำรแสดงภำพหมุนเวียน
(อำคำร C) ก่อสร้ำงปี 2554 และ 4) อำคำรหอศิลป์อันดำมัน ก่อสร้ำงปี 2556
ในด้ำนกำรส่งเสริมให้มีกำรผลิตสินค้ำที่ระลึกที่มีรำกฐำนมำจำกประวัติศำสตร์ของภูมิภำค คือ
“ลูกปัดโบรำณย้อนยุค” ได้ดำเนินกำรจัดฝึกอบรมช่ำงลูกปัดซึ่งเป็นคนในท้องถิ่น ตำมโครงกำรพัฒนำศิลปวัตถุ
กลุ่มจังหวัด (ลูกปัดโบรำณ) ก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ แก่ประชำชนในท้องถิ่น รวมทั้งกำรสืบทอด
ทักษะด้ำนกระบวนกำรผลิตลูกปัดมิให้สูญหำยไปตำมกำลเวลำ จึงนับได้ ว่ำเป็นกำรอนุรักษ์ สืบสำน ศิลปะ
วัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ อีกทั้งก่อให้เกิดสินค้ำที่ระลึกที่มีรำกฐำนมำจำกประวัติศำสตร์ของภูมิภำค
สำมำรถสร้ำงควำมประทับใจและสร้ำงรำยได้ให้เกิดขึ้นจำกกำรท่องเที่ยวอีกทำงหนึ่งด้วย
กำรนำแนวคิดสร้ำงมูลค่ำให้แก่เมือง ด้วยกำรสร้ำงเรื่องรำวให้กับเมืองกระบี่ โดยกำรนำศิลปะ
มำสร้ ำ งเมื อ ง ผ่ ำ นกลยุ ท ธ์ ก ำรสร้ ำ งควำมเหมื อ นที่ แ ตกต่ ำ ง (Differentiation Strategy) ตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ.๒๕๔๖ เป็ นต้นมำ เริ่มปรำกฏผลในทิศทำงที่ดีขึ้น นักท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำสู่ เขตเทศบำลเมืองกระบี่
เพิ่มขึ้น นำไปสู่กำรพัฒนำในหลำยด้ำน เช่น สถำนประกอบกำร ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร โรงแรม ที่พัก และกำร
ให้บริกำรรถแท็กซี่ เป็ นต้น เพิ่มจำนวนมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมเพื่อให้ เกิดควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรและ
แนวทำงกำรปฏิบัติว่ำสำมำรถตอบสนองและแก้ไขปัญหำในสภำวกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้มำกน้อยเพียงใด เทศบำล
เมืองกระบี่จึงต้องดำเนินกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ รวมทั้ง กำรศึกษำถึงสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยว
และปัจจัยที่มีผลต่อกำรเข้ำมำท่องเที่ยวภำยในเขตเทศบำลเมืองกระบี่ ของนักท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรแก้ไขปัญ หำ วำงแผน และกำหนดแนวทำงในกำรส่งเสริม พัฒ นำแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒ นธรรม
ภำยในเขตเทศบำลเมืองกระบีต่ ่อไป โดยมีรำยละเอียดดังนี้
2.2.1 กำรจัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ
กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในเชิ ง สถิ ติ ท ำให้ ท รำบว่ ำ กำรน ำแนวคิ ด สร้ ำงมู ล ค่ ำ ให้ แ ก่ เมื อ ง
ด้วยกำรสร้ำงเรื่องรำวให้กับเมืองกระบี่ โดย “กำรนำศิลปะมำสร้ำงเมือง” นำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมเหมือนที่
แตกต่ำง (Differentiation) ก่อให้เกิดกำรพัฒ นำและส่งผลดี โดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน เกิดกลุ่มอำชีพต่ำงๆ เพิ่มขึ้น เกิดสถำนประกอบกำรเพิ่มขึ้น และเทศบำลเมืองกระบี่สำมำรถจัดเก็บ
รำยได้เพิ่ มขึ้น บ่ งบอกถึงสภำพเศรษฐกิจ และรำยได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบกำร โดยมีข้อมูล เปรียบเทียบ
ระหว่ำงเริ่มดำเนินกำร คือ ปี พ.ศ.2546 กับปีพ.ศ.2556 วิเครำะห์กำรพัฒนำที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลผู้ประกอบกำรภำยในเขตเทศบำลเมืองกระบี่
รำยกำร
ปี 2546
ปี 2556
จำนวนสถำนประกอบกำร (แห่ง)
196
1,056
ที่มำ : กองคลัง เทศบำลเมืองกระบี่

ร้อยละ
438.78

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ มีผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ/ร้ำนอำหำร ในปีพ.ศ. 2546 จำนวน
196 แห่งเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2556 จำนวน 1,056 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 438.78
ตำรำงที่ 2 เปรียบเทียบข้อมูลกำรจัดเก็บรำยได้ของเทศบำลเมืองกระบี่
รำยกำร
ปี 2546
ปี 2556
ร้อยละ
กำรจัดเก็บรำยได้ของเทศบำล (บำท)
30,620,071.89
75,518,435.13 146.63
ที่มำ : กองคลัง เทศบำลเมืองกระบี่
จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ เทศบำลเมืองกระบี่ สำมำรถจัดเก็บเงินรำยได้เพิ่มขึ้ น โดยในปี
พ.ศ. 2 546 จั ด เก็ บ ได้ จ ำนวน 30,62 0,07 1.89 บำท ปี พ .ศ. 2 556 จั ด เก็ บ ได้ จ ำนวน
75,518,435.13 บำท คิดเป็นร้อยละ 146.63
2.2.2 กำรศึกษำสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยว และปัจจัยที่มีผลต่อกำรเข้ำมำท่องเที่ยวภำยใน
เขตเทศบำลเมืองกระบี่ของนักท่องเที่ยว
1) กำรศึกษำสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในเขตเทศบำลเมืองกระบี่
เทศบำลเมืองกระบี่ ได้ทำกำรศึกษำสภำพโดยทั่วไป ของเขตเทศบำลเมืองกระบี่
รวมทั้งกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis เกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในเขตเทศบำลเมืองกระบี่ ดังนี้
1) จุดแข็ง คือ มีกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมที่สนับสนุนกำรท่องเที่ยว ควำมเป็นเมือง
น่ำอยู่ มีกำรบริกำรและกำรศึกษำที่ดี มีควำมหลำกหลำยของแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ ประกอบด้วย แม่น้ำ
ภูเขำ ป่ำชำยเลน เมืองมีเอกลักษณ์ทำงด้ำนศิลปะ (ประติมำกรรม, พิพิธภัณฑ์, และกิจกรรมทำงศิลปะ) และมี
ทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส วยงำม 2) จุ ด อ่ อ น คื อ มี ค วำมแตกต่ ำ งของรำยได้ โอกำสทำงอำชี พ ที่ จ ำกั ด ส ำหรั บ เหล่ ำ
ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ ขำดทักษะทำงด้ำนภำษำโดยเฉพำะภำษำอังกฤษและภำษำจีน ที่ใช้สำหรับสื่อสำรกับ
นักท่องเที่ยว 3) โอกำส คือ จะมีกำรเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวจำกประเทศกลุ่ มอำเซียน (AEC) มีกำร
ทำงำนร่ว มกัน กับ กลุ่ มจังหวัดภำคใต้ ฝั่งอัน ดำมัน 4) อุปสรรค คือ มี กำรแข่งขันกัน สูงในอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยว สื่อมวลชนทำให้ข่ำวสำร กำรท่องเที่ยวบิดเบือน (กระทบต่อภำพลักษณ์ของเมืองกระบี่)
2) ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเข้ำมำท่องเที่ยวในเขตเทศบำลเมืองกระบี่
ผลจำกกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรเข้ำมำท่องเที่ยวในเขตเทศบำลเมืองกระบี่
พบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเข้ำมำท่องเที่ยวในเขตเมือง ได้แก่ กิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย รำยได้ของ
นักท่องเที่ยว กำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว กำรมีแหล่งท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
สำมำรถบอกเล่ ำเรื่ อ งรำวประวัติ ศ ำสตร์ ค วำมเป็ น มำ โดยมี ค่ ำสั ม ประสิ ท ธิ์ ก ำรถดถอย 0.192 0.118
0.378 0.177 และ 0.230 ซึ่งมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 0.1 0.01 0.05 และ 0.01 ตำมลำดับ
จำกกำรวิเครำะห์ ปัจจัยที่ส่ งผลต่อกำรท่ องเที่ยว ด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่
หลำกหลำย จะเห็นว่ำกำรมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เป็นปัจจัยสำคัญต่อกำรเข้ำมำท่องเที่ยวและ
เยี่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยวภำยในเขตเทศบำลเมืองกระบี่ ดังนั้น เทศบำลเมืองกระบี่ ควรมีกำรดำเนินกำร ส่งเสริม พัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยว โดยจัดให้มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย อำทิ กำรท่องเที่ยวทำงน้ำ กำรท่องเที่ยวทำงบก
กำรเลือกซื้อสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ OTOP กำรท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น
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ด้ำนกำรประชำสั มพั นธ์ กำรท่องเที่ยว เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส ำคัญ ที่จะทำให้ กำร
ท่ อ งเที่ ย วมี ก ำรเจริ ญ เติ บ โต และยั่ ง ยื น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น กำรประชำสั ม พั น ธ์ มี ช่ อ งทำงที่ ห ลำกหลำย และมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้นสำมำรถเข้ำถึงได้ เกือบทุกกลุ่มเป้ำหมำย และเกือบทุกพื้นที่ในโลก เทคโนโลยีกำรสื่อสำร
สำมำรถช่วยให้นักท่องเที่ยวรับข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง สื่อ ที่หลำกหลำยขึ้นไม่ว่ำ จะเป็นสื่อใน
ลักษณะดั้งเดิม เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ใบปลิว และสื่อในรูปแบบใหม่ เช่น Social Media ต่ำงๆ ล้วน
เป็นช่องทำงที่สำมำรถสื่อสำรกำรท่องเที่ยวได้ อย่ำงดี และนักท่องเที่ยวเองก็สำมำรถเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว
ได้มำกขึ้น สะดวกและรวดเร็วขึ้น เทศบำลเมืองกระบี่จึงควรดำเนินกำรใช้รูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ
ข้ำงต้นมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับบริบทของพื้นที่ และควรครอบคลุมทั่วถึงด้วย
ด้ำนแหล่งท่องเที่ยวสำมำรถบอกเล่ำเรื่องรำวประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำ และ
ด้ำนแหล่งท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์โดดเด่น จะเห็นว่ำปัจจุบันกระแสกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม
หรือกำรท่องเที่ยวที่สำมำรถบอกเล่ำเรื่องรำวควำมเป็นมำของประวัติศำสตร์ และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพำะตัว
ที่ไม่เหมือนใครกำลังเป็นที่นิยม ซึ่งเทศบำลเมืองกระบี่ได้ดำเนินกำรส่งเสริมพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้มำ
อย่ำงต่อเนื่อง จึงควรพัฒนำส่งเสริมกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวต่อไป เพื่อเป็นกำรต่อยอดกำรดำเนินกำรให้เกิดผล
สูงสุดตำมวัตถุประสงค์ต่อไป
จำกกำรที่เทศบำลเมืองกระบี่ได้จัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ รวมทั้ง
กำรศึ ก ษำสถำนกำรณ์ กำรท่ อ งเที่ ย วและปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ กำรเข้ ำมำท่ อ งเที่ ย ว ในเขตเทศบำลเมื อ งกระบี่
ของนักท่องเที่ยว ทำให้เห็นผลของกำรพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม เทศบำลเมืองกระบี่จึงพิจำรณำดำเนินกำรใน
นวัตกรรมต่อไป อันถือเป็นนวัตกรรมต่อยอดจำกที่ได้ดำเนินกำรมำในปี พ.ศ. 2546-2557
2.3 กำรนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
จำกกำรจัดเก็บข้อมูลวิเครำะห์และประเมินผล จนนำไปสู่กำรตัดสินใจดำเนินกำรตำมแนวคิด
สร้ำงมูลค่ำให้แก่เมือง ด้วยกำรสร้ำงเรื่องรำวให้กับเมืองกระบี่ ผ่ำนกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมเหมือนที่แตกต่ำง
(Differentiation Strategy) ต่อไป โดยเทศบำลเมืองกระบี่ได้เพิ่ม ประสิทธิภำพให้สูงขึ้นจำกสิ่งที่มีอยู่อันเป็น
กำรต่ อ ยอดนวั ต กรรม อำทิ กำรขยำยกลุ่ ม เป้ ำ หมำย กำรพั ฒ นำทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ เพื่ อ สร้ ำงควำมยั่ งยื น
กำรส่งเสริมและขยำยกำรมีส่วนร่วม เป็นต้น กำรดำเนินกำรนวัตกรรมต่อยอดในช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
มีรำยละเอียดกำรดำเนินกำร ดังนี้
2.3.1 กำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน ได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำร ดังนี้
1) อำคำรศูนย์ฝึกศิลปวัฒนธรรมอันดำมันหรือ โรงเรียนต้นกล้ำอันดำมัน ดำเนินกำร
ก่อสร้ำงในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับใช้เป็นสถำนที่ในกำรฝึกทักษะสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับเด็ก เยำวชน และ
ผู้สนใจงำนศิลปะและวัฒนธรรม อันมีส่วนสำคัญต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสืบสำน
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่ ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมหลักสูตรรูปแบบต่ำงๆ โดยวิทยำกรผู้มีควำมรู้
ควำมชำนำญ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ได้มีกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน ๑๗ หลักสูตร
มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมรวม จำนวน 1,951 คน โดยได้รับควำมร่วมมือและช่วยเหลือจำกเครือข่ำยทำงศิลปะ
วัฒนธรรม หลำยแห่ง อำทิ ศิลปินท้องถิ่น ศิลปินแห่งชำติ และอำจำรย์จำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ เป็นต้น
๒) อำคำรสำธิต กำรผลิ ต ลู กปัด ดำเนิน กำรก่ อสร้ำงในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็น อำคำรที่
สำมำรถสร้ำงควำมประทับใจและควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่ำงดี จำกกำรได้เห็นกระบวนกำรผลิต
ลูกปัดตั้งแต่เริ่มต้นจนกลำยเป็นสินค้ำที่ระลึก ซึ่งนำไปสู่ควำมพึงพอใจและแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อ
สินค้ำที่ระลึกดังกล่ำว ทั้งที่สวมใส่เองและเป็นของฝำก อันนำไปสู่กำรเพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวอีกทำงหนึ่งด้วย
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๓) อำคำรแสดงนิ ทรรศกำรภำพหมุนเวียน 2 ดำเนินกำรก่อสร้ำงในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
สำหรับเป็นเวทีในกำรแสดงงำนศิลปะของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของศิลปิน สร้ำงแรง
บันดำลใจให้เด็ก และเยำวชน รวมทั้งสร้ำงควำมประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
นอกจำกนี้ ได้มีกำรก่อสร้ำงอำคำรเพิ่มเติมซึ่งอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรก่อสร้ำง และจะเปิด
ให้บริกำรในอีกไม่นำนอันถือเป็นกำรดำเนินกำรนวัตกรรมที่ต่อเนื่อง ได้แก่ อำคำรศูนย์จำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ชุมชนสินค้ำโอทอปอันดำมัน สำหรับเป็นสถำนที่ในกำรจำหน่ำยสินค้ำที่ระลึกของ ๕ จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภำคใต้ฝั่งอันดำมัน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงำ ภูเก็ต ระนอง และตรัง ซึ่งมีกำรจัดรูปแบบเป็นโซนของ
แต่ละจังหวัด โดยนำเสนอควำมเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด จะเป็นอีกอำคำรหนึ่งที่สำมำรถสร้ำงควำม
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวกระจำยสู่ประชำชนด้วย และอีกหนึ่งอำคำร
ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณฝั่ ง ตรงข้ ำ มศู น ย์ ก ำรเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมอั น ดำมั น เป็ น อำคำรศู น ย์ บ ริ ก ำรนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
สำหรับให้บริกำรนักท่องเที่ยวในด้ำนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยว สร้ำงควำมเชื่อมโยงของกำรท่องเที่ยวใน
เมืองกระบี่ และภูมิภำคอันดำมัน
2.3.2 กำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมเมืองกระบี่ โดยกำรนำต้นทุนทำงศิลปะ วัฒนธรรม
และประวัติศำสตร์ ที่ มี ควำมสอดคล้ องกับ วิถีชีวิต ประชำชนชำวเมืองกระบี่ มำบอกเล่ ำเรื่องรำวผ่ ำนทำง
ประติมำกรรมที่มีควำมสวยงำม โดดเด่น สะท้อนอัตลักษณ์ของเมือง มีกำรก่อสร้ำงประติมำกรรมเพิ่มขึ้นอีก
จ ำนวน ๑๑ ชิ้น งำน ได้ แก่ 1) ประติม ำกรรม “Non Absolute Reality” 2)ประติ มำกรรม “Untitled”
3) ประติ ม ำกรรม “หั น หน้ ำ เข้ ำหำกั น ” 4) ประติ ม ำกรรม “หลั งฝน” 5) ประติ ม ำกรรม “วิ ถี ช ำวเล”
6) ประติมำกรรม “ปลำเริงร่ำ” 7) ประติมำกรรม “เสียงเพลงแห่งอันดำมัน ” 8) ประติมำกรรม “นำวำแห่ง
อันดำมัน” 9) ประติมำกรรม “สมอพิเภก” 10) ประติมำกรรม “กำเนิดพญำนำค” และ11) ประติมำกรรม
“มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในยุคใหม่”โดยเป็นผลงำนของศิลปินแห่งชำติ ศิลปินแห่งชำติร่วมกับศิลปินต่ำงประเทศ
และศิลปินที่เป็นอำจำรย์ทำงศิลปะซึ่งมีชื่อเสียงระดับประเทศ
2.3.3 กำรผลิ ต สิ น ค้ ำ ที่ ร ะลึ ก ที่ มี ร ำกฐำนมำจำกประวั ติ ศ ำสตร์ ข องภู มิ ภ ำค จำกกำร
ฝึกอบรม สร้ำงทักษะด้ำนกำรผลิตลูกปัดโบรำณจำลองแก่ประชำชนในท้อ งถิ่นให้เป็นช่ำงลูกปัด เพื่ออนุรักษ์
และสืบสำนศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่ มิให้สูญหำยไปตำมกำลเวลำ ในปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ต่อยอดโดยกำรส่งไปอบรมกำรทำลูกปัดแก้วทดแทนย่ำนอันดำมัน ณ ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ
เทคโนโลยีแก้ว คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เพื่อเป็นกำรเรียนรู้เทคนิคและกระบวนกำรผลิต
ลูกปัดแก้ว สำหรับอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ของกำรผลิตลูกปัดของฝั่งอันดำมันต่อไป นอกจำกนี้ ยังส่งเสริม
และพัฒนำกำรผลิตลูกปัดอย่ำงต่อเนื่อง จนได้รับรำงวัลชนะเลิศ “สุดยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของดีบ้ำนฉัน”
CPOT:Cultural Product of Thailand ของจั งหวัดกระบี่ และรำงวัล ระดับ คุณ ภำพมำตรฐำนผลิ ตภั ณฑ์
วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับ “เหรียญเงิน” จำกกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๕๙
2.4 กำรประเมินผลโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์
2.4.1 กำรประเมินผลโดยเทศบำลเมืองกระบี่
กำรประเมินผลโครงกำร “ศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่ เมืองศิวิไลซ์” ใช้ ข้อมูลทั้งปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ จำกกำรจัดเก็บข้อมูลภำยในเขตเทศบำลเมืองกระบี่ โดยเป็นกำรประเมินผลระหว่ำงดำเนินโครงกำร
(On-Going Evaluation) ทำกำรประเมินผล 4 ด้ำน คือ กำรประเมินกำรบริหำรจัดกำร กำรประเมินปัจจัยนำเข้ำ
กำรประเมินผลผลิต และกำรประเมินผลกระทบ มีกลุ่มเป้ำหมำยจำแนกเป็นประชำชนที่อยู่อำศัยภำยในเขต
เทศบำลเมืองกระบี่ จำนวน 396 รำย ผู้ประกอบร้ำนค้ำ/ร้ำนอำหำร/ร้ำนขำยของชำที่จดทะเบียนพำณิชย์ ในปี
พ.ศ. 2561 จ ำนวน 121 รำย และผู้ ประกอบกำรโรงแรมที่จดทะเบียนพำณิ ชย์ ในปี พ.ศ. 2561 จ ำนวน
72 รำย รวม 193 รำย และนั กท่องเที่ยวที่เข้ำมำเยี่ยมชมและท่ องเที่ ยวสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ภำยในเขต
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เทศบำลเมืองกระบี่ เช่น ถนนคนเดิน ประติมำกรรมปูดำ ประติมำกรรมเสียงเพลงแห่ งอันดำมัน (ไม้มะหำด)
ศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน เป็นต้น จำนวน 200 รำย โดยมีรำยละเอียดผลกำรประเมินผลดังนี้
1) ประชำชนที่อยู่อำศัยภำยในเขตเทศบำลเมืองกระบี่ ผลกำรประเมินผล พบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำรส่งเสริม พัฒนำ และจัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลั กษณ์
โดดเด่นเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ในเขตเทศบำลเมืองกระบี่ ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 79.65 โดยมีควำม
พึ งพอใจในระดั บ มำกในทุ ก ด้ ำน คือ ด้ ำนลั ก ษณะทำงกำยภำพและสภำพแวดล้ อม ด้ ำนควำมส ำคั ญ กั บ
ประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ด้ำนประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร คิดเป็นร้อยละ 81.13 81.11 78.58 และ 76.04 ตำมลำดับ
2) ผู้ประกอบกำร (ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร โรงแรม ที่พัก) ที่ประกอบกำรภำยในเขตเทศบำล
เมืองกระบี่ ผลกำรประเมินผล พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำรส่งเสริม พัฒนำ
และจัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ในเขตเทศบำลเมืองกระบี่ ในระดับ
มำก คิดเป็นร้อยละ 75.37 โดยมีควำมพึงพอใจในระดับมำกในทุกด้ำน คือ ด้ำนควำมสำคัญกับประวัติศำสตร์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพและสภำพแวดล้อม ด้ำนประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร คิดเป็นร้อยละ 77.54 74.95 74.65 และ 74.60 ตำมลำดับ
3) นั กท่องเที่ยวที่เข้ำมำท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่ำงๆ ภำยในเขตเทศบำลเมืองกระบี่
ผลกำรประเมินผล พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำรส่งเสริม พัฒนำ และจัดให้
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ในเขตเทศบำลเมืองกระบี่ ในระดับมำกที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 84.87 โดยมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดในทุกด้ำน คือ ด้ำนทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว ด้ำน
ลักษณะทำงกำยภำพและสภำพแวดล้อม ด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและประโยชน์ที่ได้รับทำงเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้ อ ม และด้ำนสิ่ งอำนวยควำมสะดวกและกำรเข้ำถึงแหล่ งท่ องเที่ยว คิดเป็ น ร้อยละ 86.25
84.65 84.78 และ 84.12 ตำมลำดับ
2.4.2 กำรประเมินผลโดยหน่วยงำนภำยนอก
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับองค์กำรควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศญี่ปุ่น (JICA) ได้พิจำรณำคัดเลือกเทศบำลเมืองกระบี่เข้ำเป็นหนึ่งใน 6 เมืองนำร่องของ
ประเทศไทย ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงควำมยั่งยืนของกำรพัฒนำเมืองในอนำคต มีกำรกำหนดแผนสำหรับ
อนำคตที่ยั่งยืน เทศบำลเมืองกระบี่ โดยมีเป้ำหมำยหลักเพื่อพัฒนำเมืองกระบี่ให้เป็นเมืองศิลปะ วัฒนธรรม
ร่วมกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว มีเป้ำหมำยในโครงกำรนำร่อง คือ เพื่อกำรเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ำมำใน
เมืองกระบี่ กำรเผยแพร่วัฒนธรรมอันดำมันและศิลปะท้องถิ่น และกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนแบบครบวงจร
โดยมุ่งเน้นที่กำรพัฒ นำศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน ทั้งนี้องค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศญี่ปุ่น
(JICA) ร่วมกับทีมที่ปรึกษำท้องถิ่น (บริษัทเพอร์เฟคลิงค์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ) ได้ดำเนินกำรลงพื้นที่สำรวจ
และเก็บรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยว ณ ศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน เพื่อประเมินสถำนกำรณ์โครงกำร
นำร่องภำยใต้ โครงกำรเสริมสร้ำงควำมยั่ งยืนของกำรพัฒ นำเมืองในอนำคต ในประเด็น ด้ำนกำรออกแบบ
ทำงเข้ำ ด้ำนกำรออกแบบนิทรรศกำร ด้ำนควำมมีปฏิสัมพันธ์ ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนควำมเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ จำนวน 35 ตัวอย่ำง ผลกำรประเมิน พบว่ำ ควำมคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถำมในภำพรวมต่อศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน ในด้ำนกำรออกแบบทำงเข้ำ ด้ำนกำร
ออกแบบนิทรรศกำร ด้ำนควำมมีปฏิสัมพันธ์ ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คะแนนอยู่ในระดับเห็นด้วย

12
3. กำรทบทวนประสบกำรณ์
จำกกำรร่วมถอดบทเรียน มีข้อค้นพบจำกประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่
ที่นี่เมืองศิวิไลซ์ ซึ่งสำมำรถจำแนกได้ดังนี้
3.1 ข้อค้นพบจำกกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวัง/ภำพควำมสำเร็จกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ควำมคำดหวัง/ภำพควำมสำเร็จ
1 .ก ำรด ำเนิ น ก ำรส่ งเส ริ ม
พั ฒ น ำ แ ล ะ จั ด ให้ มี แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
เชิงศิลปะ วัฒนธรรมภำยในเขต
เท ศ บ ำล เมื อ งก ระบี่ ที่ เป็ น
รูปธรรม

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
กำรดำเนินกำรส่งเสริมพัฒนำและจัด
ให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดด
เด่นเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ช่วงปี พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๑ คือ
๑ . ก ำรพั ฒ น ำศู น ย์ ก ำรเรี ย น รู้
วั ฒ นธรรมอั น ดำมั น ได้ ด ำเนิ น กำร
ก่ อ สร้ ำ งอำคำร อำทิ 1)ก่ อ สร้ ำ ง
อำคำรศูนย์ฝึกศิลปวัฒนธรรมอันดำมัน
2) อ ำค ำรสำธิ ต ก ำรผ ลิ ต ลู ก ปั ด
ก่อสร้ำงในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ๓) อำคำร
แสดงนิ ท รรศกำรภำพหมุ น เวีย น 2
ก่อสร้ำงในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
2. กำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมเมือง
กระบี่ โดยกำรน ำต้ น ทุ น ทำงศิ ล ปะ
วัฒ นธรรม และประวั ติ ศ ำสตร์ ที่ มี
ควำมสอดคล้องกับวิถีชีวิตประชำชน
ชำวเมืองกระบี่ มำบอกเล่ ำเรื่องรำว
ผ่ ำ นทำงประติ ม ำกรรมที่ มี ค วำม
สวยงำม โดดเด่น สะท้อนอัตลั กษณ์
ของเมือง เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๑ ชิ้นงำน
2.กำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้ำ กำรผลิตสินค้ำที่ระลึกที่มีรำกฐำนมำ
ที่ ร ะลึ ก ที่ มี ร ำกฐำนมำจำก จำกประวัติศำสตร์ของภูมิภำคมีกำร
ประวั ติ ศ ำสตร์ ที่ เป็ น รู ป ธรรม ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำกำรผลิ ต ลู ก ปั ด
และเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้ำง อ ย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง จ น ได้ รั บ รำงวั ล
ช น ะเลิ ศ “สุ ด ย อด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
วั ฒ น ธรรม ไท ย ข อ งดี บ้ ำน ฉั น ”
CPOT:Cultural Product of Thailand
ของจั งหวั ดกระบี่ และรำงวั ล ระดั บ
คุณภำพมำตรฐำนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับ “เหรียญ
เงิน” จำกกระทรวงวัฒนธรรม

เหตุผล
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บควำมคำดหวั ง /ภำพ
ควำมส ำเร็ จ กั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง พบว่ ำ
มีกำรพัฒ นำอย่ำงต่อเนื่องและครอบคลุม
มี ก ำรก ระ จ่ ำย ป ระ ติ ม ำก รรม ต่ ำงๆ
ทั่วเมืองกระบี่

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บควำมคำดหวั ง /ภำพ
ควำมส ำเร็ จ กั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง พบว่ ำ
บรรลุผลสำเร็จ
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ควำมคำดหวัง/ภำพควำมสำเร็จ
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
3.นักท่องเที่ยวเข้ำมำเยี่ยมศูนย์ ปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำ
กำรเรียนรู้วัฒ นธรรมอันดำมัน เยี่ยมชมศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอัน
เพิ่มขึ้น
ดำมัน จำนวน 36,709 คน ปี พ.ศ.
2559 จ ำนวน 39,219 ปี พ.ศ.
2560 จำนวน 39,917 และปี พ.ศ.
2561 จำนวน 41,355 คน
4. รำยได้จำกกำรจัดให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
เชิงศิลปะ วัฒนธรรมภำยในเขต
เทศบำลเมืองกระบีเ่ พิ่มขึ้น

รำยได้ จ ำกกำรจั ด เก็ บ ภ ำษี ของ
เทศบำลเมืองกระบี่ พบว่ำ ปี 2559
มี ก ำ ร จั ด เก็ บ ภ ำ ษี ได้ จ ำ น ว น
93,030,354.36 บำท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 8.78 จำกปี 2558 ปี 2560
จั ดเก็ บได้ จ ำนวน 94,081,679.58
บำท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.13 จำกปี
2 5 5 9 แล ะปี 2 5 6 1 จ ำน วน
104,142,961.63 บำท เพิ่ มขึ้ น
ร้อยละ 10.69 จำกปี 2560

5. มีควำมโดดเด่นจนได้รับกำร
ยอบรับจำกกำรส่งเสริมจัดให้มี
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ มีเอกลั กษณ์
โดดเด่ น เชิ งศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
ภำยในเขตเทศบำลเมืองกระบี่

-ได้ รั บ รำงวั ล อปท. ที่ มี ก ำรบริ ห ำร
จัดกำรทีด่ ีประจำปีงบประมำณ 2557
-ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นเมืองนำร่อง
ด้ำนศิลปะ 1 ใน 3 ของประเทศ
-ได้ รั บ รำงวั ล Museum Thailand
Popular Vote 201๘ และ ๒๐๑๙
-จัง หวัด กระบี่ได้รับ กำรคัด เลือ กให้
เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดงำนศิลปกรรม
ร่วมสมัยนำนำชำติระดับโลก ครั้งแรกที่
จัดขึ้น ในประเทศไทยภำยใต้ ชื่องำน
“Thailand Biennale,Krabi 2018” โดย
มีศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมันเป็น
ศูนย์กลำงในกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน
-ได้ รั บ คั ด เลื อ กจำกองค์ ก รควำม
ร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งประเทศของญี่ ปุ่ น
(JICA) ให้เป็นเมืองนำร่องเพื่อดำเนิน
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมยั่งยื น ของ
กำรพัฒนำเมืองในอนำคต

เหตุผล
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บควำมคำดหวั ง /ภำพ
ควำมส ำเร็ จ กั บ สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง พบว่ ำ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ ำ มำท่ อ งเที่ ย วในอั ต รำที่
เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี ห ำก มี ก ำรพั ฒ น ำแล ะ
ประชำสั ม พั น ธ์ ท ำงสื่ อ ทุ ก ช่ อ งทำงอย่ ำ ง
ต่อ เนื่ อง คำดว่ำนั กท่ อ งเที่ ยวทั้ งชำวไทย
และชำวต่ำงชำติ จะเข้ำมำท่องเที่ยวภำยใน
เขตเทศบำลเมืองกระบี่เป็นจำนวนมำก
จำกกำรประเมิ น ผลโครงกำรศิ ล ป์ ส ร้ ำ ง
ก ร ะ บี่ ที่ นี่ เมื อ งศิ วิ ไล ซ์ พ บ ว่ ำ เมื่ อ
นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ำมำท่องเที่ยว ทำให้
เกิดกำรประกอบกำรต่ำงๆ เพิ่มขึ้น ทั้งร้ำนค้ำ
ร้ำนอำหำร โรงแรม ที่ พั กเพิ่ มขึ้นจำนวนมำก
โดยโรงแรม ปี 2560 จำนวน 147 โรง
เพิ่มขึ้นในปี 2561 จำนวน 195 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 32.65 และผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ
ร้ำนอำหำร ปี 2560 จำนวน 1,603 ร้ำน
เพิ่มขึ้นในปี 2561 จำนวน 1,728 ร้ำน คิดเป็น
ร้อยละ 7.79 ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวทำให้
เทศบำลเมืองกระบี่มีรำยได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บควำมคำดหวั ง /ภำพ
ควำมส ำเร็ จ กั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง พบว่ ำ
บรรลุผลสำเร็จ
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6. เด็ ก เยำวชน ประชำชน
ภำยในเขตเทศบำลเมืองกระบี่
ต้อ งได้ รั บ กำรอบรมให้ ค วำมรู้
เรี ย นรู้ และส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
ด้ ำ นศิ ล ป ะ วั ฒ น ธรรม ภู มิ
ปัญญำท้องถิ่นอย่ำงคลอบคลุม

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
เทศบำลเมืองกระบี่จัดให้ มีห ลักสูตร
ศิลปะ วัฒ นธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2558-2561 รวม
17 หลักสูตร ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมตำม
หลักสูตร รวมจำนวน 1,951 และมี
กำรจัดกิจกรรมด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2558-2561
จ ำนวน 35 กิ จ กรรม มี ผู้ เข้ ำ ร่ ว ม
กิจกรรมรวม จำนวน 16,616 คน

เหตุผล
จำกกำรประเมิ น ผลโครงกำรศิ ล ป์ ส ร้ ำ ง
กระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์ พบว่ำ เด็ก เยำวชน
ประชำชนภำยในเขตเทศบำลเมืองกระบี่
ได้ รั บ กำรอบรมให้ ค วำมรู้ เรี ย นรู้ และ
ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมด้ ำ นศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

7. เกิ ด กลุ่ ม อำชี พ และชุ ม รม เกิ ด กำรรวมกลุ่ ม อำชี พ และชมรม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บควำมคำดหวั ง /ภำพ
ต่ำงๆ ของคนในชุมชน
ต่ำงๆ ภำยในเขตเทศบำลเมืองกระบี่ ควำมส ำเร็ จ กั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง พบว่ ำ
จำนวน 6 กลุ่มอำชีพ คือ
บรรลุผลสำเร็จ
1.ปำเต๊ะเพ้นท์ช็อป (เพ้นท์ปำเต๊ะ)
2.กระบี่แฮนด์เมด (กระเป๋ำเชือกร่ม)
3.ถักโครเชต์ (ป้ำแดง)
4.ผลิตภัณฑ์จำกเศษผ้ำ (หมวก/กระเป๋ำ)
5.ผลิตภัณฑ์ผ้ำมัดย้อมด้วยสีธรรมชำติ
6.กลุ่มอำหำรพื้นบ้ำน/ทำขนม
พื้นบ้ำนและขนมอื่นๆ เช่น ขนม
เต้ำส้อแม่สวย ข้ำวต้มมัดบะจ่ำง เป็นต้น
7.ผลิตภัณฑ์จักสำนด้วยพลำสติก
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สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
8.เกิดเครือข่ำยทำงศิลปะและ เครือข่ำยทำงศิลปะ กำรศึกษำ และ
กำรศึกษำ
กำรท่ อ งเที่ ย ว จำกกำรประเมิ น ผล
พ บ ว่ ำ มี เค รื อ ข่ ำ ย ท ำ ง ศิ ล ป ะ
กำรศึกษำ และกำรท่องเที่ยว จำนวน
11 สถำบัน ซึ่งประกอบด้วย
1.มหำลัยศิลปำกร
2.มหำวิทยำลัยนเรศวร
3.สถำบันทักษิณคดีศึกษำ
(มหำวิทยำลัยทักษิณ)
4.วิทยำลัยช่ำงศิลป์นครศรีธรรมรำช
5.มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
6.มหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรำษฎร์ธำนี
7.มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบุรี
8.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ศรีวิชัยสงขลำ
9.ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญเทคโนโลยีแก้ว
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
10.มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย
11.วิทยำลัยเทคนิคกระบี่
1.กลุ่มศิลปินท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
9.เกิดกลุ่มศิลปินเพิ่มขึ้น
2.กลุ่ ม ศิล ปิ น 2 ทะเล (กลุ่ มศิ ล ปิ น
ภำคใต้ ฝั่ งอั น ดำมั น และกลุ่ ม ศิ ล ปิ น
ภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย)
3.กลุ่มศิลปินอันดำมัน
4 .ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช ำ ติ แ ล ะ ศิ ล ปิ น
นำนำชำติ
5.ศิลปินระดับมหำวิทยำลัย

เหตุผล
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บควำมคำดหวั ง /ภำพ
ควำมส ำเร็ จ กั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง พบว่ ำ
บรรลุผลสำเร็จ

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บควำมคำดหวั ง /ภำพ
ควำมส ำเร็ จ กั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง พบว่ ำ
บรรลุผลสำเร็จ
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3.2 ทบทวนประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้ว และจะทำสิ่งใดบ้ำงให้ดีขึ้น
กว่ำเดิม หรือทำสิ่งใดบ้ำงที่แตกต่ำงไปจำกเดิม
สิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้ว
1.วิธีกำรนำเสนอที่โดดเด่น ด้วยกำรนำแนวคิดสร้ำงมูลค่ำ
ให้ แก่เมือง ด้วยกำรสร้ำงเรื่อ งรำวให้ กับ เมืองกระบี่ โดย
“กำรนำศิลปะมำสร้ำงเมือง” นำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำม
เหมือนที่แตกต่ำง (Differentiation) เป็นกำรนำเรื่องรำว
ทำงประวัติศำสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของเมืองกระบี่ที่
เกิ ด ขึ้ น ในอดี ต มำบอกเล่ ำ เรื่ อ งรำวน ำเสนอผ่ ำ นทำง
ประติมำกรรมต่ำงๆ ในเขตเทศบำล ด้วยกำรดำเนินกำร
ดังนี้
1) กำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน ได้แก่
พิ พิ ธภั ณฑ์ ลู กปั ดโบรำณ หอศิ ลป์ อั นดำมั น อำคำรแสดง
นิทรรศกำรศิลปะหมุนเวียน 1 และ 2 อำคำรสำธิตกำรผลิต
ลูกปัด และศูนย์ฝึกศิลปวัฒนธรรมอันดำมัน (โรงเรียนต้น
กล้ำอันดำมัน)
2) กำรสร้ ำงสรรค์ป ระติมำกรรมต่ ำงๆ ภำยในเขต
เทศบำลเมืองกระบี่
3) กำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้ำที่ระลึกที่มีรำกฐำนมำ
จำกประวัติศำสตร์
2 .กำรป ระช ำสั ม พั น ธ์ ผ่ ำ น สื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย เช่ น
facebook line website และ QR-Code เป็นต้น

สิ่งที่ทำได้ดีกว่ำเดิม
กำรต่อยอดนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง คลอบคลุม และ
เกิดประโยชน์ในวงกว้ำง ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้ อ ม ต่ อ หน่ ว ยงำนภำครัฐ เอกชน และ
ประชำชน น อ กจำก นี ้จ ัง ห วัด กระบี ่ไ ด้ร ับ ก ำร
คัด เลือ กให้ เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดงำนศิลปกรรมร่วม
สมัยนำนำชำติระดับโลก ครั้งแรกที่จัด ขึ้น ในประเทศ
ไ ท ย ภ ำ ย ใ ต ้ ชื่ อ ง ำ น “Thailand Biennale,Krabi
2018” โดยมีศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมันเป็น
ศูนย์กลำงในกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน

กำรประชำสั มพั นธ์อย่ำงทั่ วถึง และครอบคลุ ม ด้ว ย
กำรมีบุคลำกรผู้เชียวชำญด้ำนเทคโนโลยี มำดูแลด้ำน
กำรประชำสัมพันธ์โดยเฉพำะ นอกจำกนี้ยังมีกำรสร้ำง
เค รื อ ข่ ำ ยควำมร่ ว ม มื อ กั บ มิ วเซี ยมไท ยแลน ด์
(Museum Thailand) ในกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์กำร
เรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมันให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง
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3.กำรเป็นสถำนที่ศูนย์กำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง
ศึกษำดูงำน
ก ำ ร ด ำ เนิ น ง ำ น โค ร ง ก ำ ร ศิ ล ป์ ส ร้ ำ งก ร ะ บี่
ทีน่ ี่เมืองศิวิไลซ์ จนกลำยเป็นศูนย์เรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
ของเทศบำลเมื อ งกระบี่ เป็ น ศู น ย์ ก ลำงรวบรวมข้อ มู ล
ข่ำวสำรควำมรู้ที่จะนำไปสู่กำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้
สำหรับ เด็ก เยำวชน ประชำชน สถำนศึกษำ หน่วยงำน
ของรัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นๆ
เป็ น แหล่ งเสริ มสร้ำงโอกำสในกำรเรีย นรู้ กำรถ่ำยทอด
กำรแลกเปลี่ ย นประสบกำรณ์ กำรสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญำ
วัฒนธรรม ค่ำนิยม และเอกลักษณ์ของเมืองกระบี่

สิ่งที่ทำได้ดีกว่ำเดิม
กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ เป็น
ภำคี เครื อ ข่ ำย เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนโครงกำรศิ ล ป์
สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์ ประสบควำมสำเร็จตำม
เป้หมำยที่วำงไว้ จึงเกิดควำมร่วมมือระหว่ำงเทศบำล
เมื อ งกระบี่ กั บ หน่ ว ยงำนรำชกำร ภำคประชำชน
ประกอบด้วย
1) หน่ ว ยงำนรำชกำร อำทิ ส ำนั ก งำนจั งหวั ด
กระบี่ สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กระบี่ ส ำนักงำนวัฒ นธรรมจังหวัดกระบี่ ส ำนักงำน
โยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด กระบี่ ส ำนั ก งำน
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด กระบี่
ส ำนั กงำนพั ฒ นำชุ มชนจังหวัดกระบี่ ส ำนักงำนกำร
ท่ องเที่ ยวและกี ฬ ำจั งหวั ดกระบี่ กำรท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย สำนักงำนกระบี่ วิทยำลัยเทคนิคกระบี่
โรงเรียนอิศรำนุส รณ์ และส ำนักศิล ปวัฒ นธรรมร่ว ม
สมัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
2 ) ส ถำบั น กำรศึ กษ ำ อำทิ คณ ะบ ดี จ ำก
มหำวิทยำลัยทำงศิลปกรรมต่ำงๆ ของประเทศ และ
มหำวิทยำลัยทำงศิลปะของประเทศ
3) องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น อำทิ เทศบำล
ตำบลกระบี่ น้ อย องค์ ก ำรบริห ำรส่ ว นตำบลไสไทย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทับปริก และองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลคลองประสงค์
4 ) ภ ำคป ระชำสั ง คม อำทิ ศิ ล ปิ น ท้ อ งถิ่ น
ประธำนชุมชนภำยในเขตเทศบำลเมืองกระบี่ ทั้ง ๑๔
ชุมชน สมำคมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่
ชมรมร้ำนอำหำรจังหวัดกระบี่ สภำกำรศึกษำจังหวัด
กระบี่ สภำวัฒ นธรรมจัง หวัดกระบี่ สภำวัฒ นธรรม
อำเภอ ศิ ล ปิ น ท้ อ งถิ่น จังหวั ดกระบี่ ศิ ล ปิ น แห่ งชำติ
กลุ่มศิลปินแห่งชำติ และศิลปินกลุ่มจังหวัดภำคใต้อันดำมัน
5) ภำคเอกชน อำทิ หอกำรค้ ำ จั ง หวั ด กระบี่
สมำคมธุรกิจโรงแรมจังหวัดกระบี่ และสมำคมธุรกิจ
กำรท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
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4.กระบวนกำรดำเนินงำน/กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
อย่ ำ งเป็ น ระบบ โดยกำรใช้ ห ลั ก กำร Plan – Do –
Check – Act เป็ น กรอบ ใน กำรวิ เ ครำะห์ และกำร
ดำเนินงำน

สิ่งที่ทำได้ดีกว่ำเดิม
กำรใช้ ห ลั ก กำร Plan – Do – Check – Act เป็ น
กรอบในกำรวิเครำะห์ และกำรดำเนินงำน โดย “กำร
ตั้ ง เป้ ำ หมำย (Goal Setting )” ถื อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น
สำคัญของกำรลงมือทำในโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่
เมืองศิวิไลซ์ เพรำะกำรมีเป้ำหมำย หมำยถึงกำรที่เรำรู้
ว่ำเรำจะเดินทำงไปที่ไหน ยิ่งถ้ำรู้ได้ว่ำทำไมเรำถึงต้อง
ไป และยิ่งมองเห็นภำพของตัวเรำเมื่อไปถึงเป้ำหมำย
นั้น ชัดเจนมำกเท่ ำไร ยิ่งเกิ ดแรงกระตุ้น ให้ เรำอยำก
ออกเดิน ทำงไปสู่ เป้ ำหมำยนั้น โดยเร็ว ทั้ งนี้ เทศบำล
เมื อ งกระบี่ จ ะต้ อ งด ำเนิ น กำรตำมหลั ก กำรนี้ อ ย่ ำ ง
ต่อเนื่องจึงจะทำให้โครงกำรประสบควำมสำเร็จ

4. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์
ปัจจัยแห่ งควำมสำเร็จของโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่ เมืองศิวิไลซ์ พิจำรณำถึงปัจจัยภำยในและ
ปัจจัยนอก สรุปได้ดังนี้
4.1 ปัจจัยภำยใน
4.1.1 กำรแปลงวิสัยทัศน์ นโยบำย และยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติงำนอย่ำงแท้จริง
ผู้บริหำรเทศบำลเมืองกระบี่ มีนโยบำยในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
เชิงศิลปะ วัฒ นธรรมไว้ อย่ำงชัดเจน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ คือ “กระบี่เมืองน่ำอยู่ ผู้คนน่ำรัก ศูนย์กลำงกำร
ให้ บ ริ ก ำร ประตู สู่ ก ำรท่ อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รั ก ษ์ แ ละประวั ติ ศ ำสตร์ พร้ อ มก้ ำวสู่ เมื อ งคุ ณ ภำพ (Q-City) ในปี
2569” และยุทธศำสตร์เมืองแห่งกำรท่องเที่ยวที่มีคุณภำพ (Quality Tourist Destination City) ทั้งนี้ในกำร
ดำเนินงำนโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์จึง ต้องคำนึงถึงกำรบรรลุวิสัยทัศน์ นโยบำย ยุทธศำสตร์
และเป้ ำ หมำยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ก ำหนดไว้ ด้ ว ย ซึ่ ง จะต้ อ งสอดคล้ อ งไปในทิ ศ ทำง
เดียวกัน ดังนั้น กำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ขององค์กรและนโยบำยของผู้บริหำรให้แก่บุคลำกรผู้ดำเนินงำนเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงกำรประสบควำมสำเร็จประกำรหนึ่ง
4.1.2 ลักษณะผู้บริหำรมีภำวะควำมเป็นผู้นำ
นำยกเทศมนตรีเมืองกระบี่ “นำยกีรติศักดิ์ ภูเก้ำล้วน” ได้มีกำรบริหำรงำนท้องถิ่นมำ
อย่ำงยำวนำนมำกกว่ำ 33 ปี ทำให้ทั้งประชำชนภำยในเขตเทศบำลเมืองกระบี่ และบุคคลภำยนอก ต่ำงมี
ควำมศรัทธำ และเชื่อมั่นในกำรบริหำรเมืองกระบี่ ส่งผลให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมรำบรื่นเสมอมำ
อีกทั้งยั งเป็ นบุ คคลที่มองอนำคตของเมืองกระบี่ ไปข้ำงหน้ำ สำมำรถวิเครำะห์ สิ่งแวดล้ อมภำยนอกที่มีกำร
เปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลำและก ำหนดแนวทำงปฏิ บั ติ ในกำรปรั บ เปลี่ ย นเมื อ งกระบี่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถำนกำรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ได้อย่ำงเหมำะสม และสำมำรถนำแนวคิดสร้ำง
มูลค่ำให้แก่เมืองด้วยกำรสร้ำงเรื่องรำวให้กับเมืองกระบี่ โดย “กำรนำศิลปะมำสร้ำงเมือง” นำกลยุทธ์กำรสร้ำง
ควำมเหมือนที่แตกต่ำง (Differentiation) เป็นกำรนำเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของ
เมืองกระบี่ที่เกิดขึ้นในอดีตมำบอกเล่ำเรื่องรำวนำเสนอผ่ำนทำงประติมำกรรมต่ำงๆ จนสำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงแท้จริง
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4.1.3 กำรส่งเสริมให้เกิดกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นทีม
ในกำรดำเนินงำนโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์ มีกำรส่งเสริมกำรทำงำนอย่ำง
บูรณำกำร โดยกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงกอง/ฝ่ำยต่ำงๆ หรือส่งเสริมกำรทำงำนเป็นทีม มีกำรใช้ทรัพยำกร
ร่ ว มกั น เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรท ำงำนสู ง สุ ด เช่ น กำรด ำเนิ น งำนในกิ จ กรรมสร้ ำ งสรรค์
ประติมำกรรมเมืองกระบี่ กองส่ งเสริมวัฒ นธรรมกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ได้ประสำนกองช่ำงออกแบบและ
ประมำณกำรรำคำ และดำเนินงำนโครงกำร และกองวิชำกำรและแผนงำนทำหน้ำที่ขอรับจัดสรรงบประมำณ
จำกหน่วยงำนภำยนอก และดำเนินกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร กองสวัสดิกำรสังคมประสำนควำมร่วมมือ
กับ ชุ ม ชน ประชำชนให้ เข้ำมำร่ ว มแสดงควำมคิ ด เห็ น และร่ว มดำเนิ น งำนโครงกำรในกิจ กรรมต่ ำงๆ ของ
โครงกำร เป็นต้น ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนทำให้ กำรดำเนินงำนโครงกำรประสบควำมสำเร็จ
อย่ำงเป็นรูปธรรม
4.1.4 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
ในกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรศิ ล ป์ ส ร้ ำ งกระบี่ ที่ นี่ เ มื อ งศิ วิ ไ ลซ์ มี ก ำรติ ด ตำมและ
ประเมินผล เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรทำงำน และเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนั้นยังทำ
ให้ ท รำบถึ ง ควำมต้ อ งกำรและควำมพึ ง พอใจของประชำชน และผู้ ป ระกอบกำรที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
โครงกำร ซึ่งช่วยให้เทศบำลเมืองกระบี่รับทรำบถึงปัญหำ อุปสรรคของกำรดำเนินงำนโครงกำร และสำมำรถ
ประเมินได้ว่ำโครงกำรที่จัดทำขึ้นประสบควำมสำเร็จมำกน้อยเพียงใด นอกจำกนี้เทศบำลเมืองกระบี่ยังมี กำร
ประเมิ น ผลถึ ง ควำมคุ้ ม ค่ ำ ของงบประมำณที่ ใช้ ในกำรด ำเนิ น โครงกำรซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรจั ด สรร
งบประมำณให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4.1.5 ควำมเพียงพอของงบประมำณ
งบประมำณเป็นปัจจัยหลักในกำรดำเนิน งำนโครงกำร ซึ่งกำรดำเนินให้สำเร็จจะต้องมี
กำรจัดสรรงบประมำณที่เหมำะสมและเพียงพอ นอกจำกนั้นจะต้องคำนึงถึงกำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำและ
มีประสิทธิภำพ รวมทั้งเกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยเทศบำลเมืองกระบี่ได้มีกำรจัดสรรงบประมำณสำหรับ
ดำเนินงำนโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์อย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งมีกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
จำกหน่วยงำนภำยนอก อำทิ งบจังหวัด งบประมำณกลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน และงบตำมแผนพัฒนำ
ภำคใต้ เป็ น ต้น นอกจำกนี้ ก ำรด ำเนิ น งำนโครงกำรศิ ล ป์ ส ร้ำงกระบี่ ที่ นี่ เมื อ งศิ วิ ไลซ์ ได้ มี ก ำรพิ จ ำรณำถึ ง
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินโครงกำรทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และคุณภำพชีวิตของประชำชนที่ดี
ขึ้น ซึง่ เป็นโครงกำรที่มีผลให้ประชำชนมีควำมสุข
4.1.6 กระบวนกำรดำเนินงำนที่ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
โครงกำรที่ประสบควำมสำเร็จจะต้องเป็นโครงกำรที่ได้รับควำมสนใจและควำมร่วมมือจำก
ประชำชน กำรที่จะทำให้ประชำชนสนใจและร่วมมือได้ ประชำชนจะต้องมีส่วนร่วมในกำรกำหนดและดำเนิน
โครงกำร เพื่อให้ได้โครงกำรที่ประชำชนต้องกำรและพึงพอใจมำกที่สุด ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงกำรเทศบำล
เมืองกระบี่ได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นหรือควำมต้องกำรของประชำชน มีกำรกำหนดขั้นตอนกำรแก้ไขปัญหำ
ร่วมกันแก้ไขปัญหำ มีกำรเรียนรู้และปฏิบัติร่วมกัน รวมถึงดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในกำรแก้ไขปัญหำของเมืองกระบี่
4.1.7 กระบวนกำรทำงำนที่ใช้กำรประสำนควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นภำคีเครือข่ำย
กำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของโครงกำรที่วำงไว้ให้ประสบควำมสำเร็จเกิดจำกควำม
ร่วมมือระหว่ำงเทศบำลเมืองกระบี่กับหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น หน่วยงำนรำชกำร ภำคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ เป็นต้น ทั้งนี้กำรสร้ำงควำมร่วมมือประกอบด้วย
1) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำพิจำรณำกำรจัดแสดงผลงำนนิทรรศกำรของหอ
ศิลป์อันดำมัน โดยมีศิลปินแห่งชำติ คณะบดีจำกมหำวิทยำลัยทำงศิลปกรรมต่ำงๆ
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2) ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำนวัตกรรม โดยองค์กำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ให้กำรสนับสนุนงบประมำณภำยใต้ โครงกำรเสริมสร้ำงควำมยั่งยืนของกำร
พัฒนำเมืองในอนำคต จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน) ในกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรม
อันดำมัน ได้แก่ ปรับปรุงพื้นที่ทำงเข้ำอำคำรพิพิธภัณฑ์ลูกปัดโบรำณ ก่อสร้ำงร้ำนจำหน่ำยเครื่องดื่มชุมชน
และกำรปรับปรุงทำงเข้ำภำยในศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน
3) ร่วมทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่ กำรทำบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงเครือข่ำยทำงด้ำนศิล ปะกับสถำบันกำรศึกษำ กำรทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกับมหำวิทยำลัยทักษิณ กำรทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำบั น พิ พิ ธภั ณ ฑ์ กำรเรีย นรู้แ ห่ งชำติกั บ ศูน ย์กำรเรียนรู้วัฒ นธรรมอั นดำมั น พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถำนคลองท่ อ ม
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเกำะลันตำ กำรทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร งำนวิจัย งำนบริกำรทำงวิชำกำร
แก่สังคมทำงด้ำนศิลปวัฒ นธรรมมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และกำรทำบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือ
สำหรับ โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในเมืองกระบี่ผ่ำนกำรเผยแพร่วัฒนธรรมอันดำมันจำกศูนย์กำรเรี ยนรู้
วัฒนธรรมอันดำมัน เพื่อจัดทำโครงกำรนำร่อง JICA สำหรับเมืองกระบี่ ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงควำมยั่งยืน
ของกำรพัฒนำเมืองในอนำคต (TFCP)
4.1.8 กำรพัฒนำบุคลลำกร
มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรของเทศบำลเมืองกระบี่ ได้เข้ำรับกำรอบรมและศึกษำดูงำนใน
เรื่องที่เกี่ย วข้องกับ โครงกำรศิล ป์ ส ร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์ ทำให้ บุคลำกรสำมำรถนำควำมรู้ที่ ได้รับมำ
พัฒ นำกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น นอกจำกนั้นบุคลำกรในระดับปฏิบัติงำนก็ มีควำมรอบรู้ มีควำม
กระตือรือร้น ในกำรทำงำน มีควำมรับผิ ดชอบสูง และอุทิศตน ทุ่มเทกำรทำงำนเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยของ
โครงกำร รวมทั้งบุ คลำกรยังมีควำมคล่องตัวในกำรยอมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง มีกำรเรียนรู้และถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ร่วมกัน
4.2 ปัจจัยภำยนอก
4.2.1 นโยบำยผลักดันให้เกิดเมืองศิลปะ
ตำมที่กระทรวงวัฒ นธรรม มีนโยบำยผลักดันให้เกิดเมืองศิลปะขึ้น โดยบูรณำกำรกำร
ทำงำนกับภำครัฐและกลุ่มศิลปินในพื้นที่ จัดทำแผนและแนวทำงพัฒนำเมืองศิลปะ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ สร้ำงควำมตระหนักให้ชุมชน โดยกิจกรรมกำรพัฒ นำพื้นที่ด้วยศิลปะล้วนแต่เป็น
กิจกรรมที่ทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ เอกชน ชุมชน ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน เทศบำล
เมืองกระบี่ จึ งได้รับ กำรคัดเลื อกให้ เป็ น เมืองนำร่อง 1 ใน 3 เมือง ของประเทศ คือ โครำช (นครรำชสี มำ)
เชียงรำย และกระบี่ นอกจำกนี้โครงกำรเมืองศิลปะ ยังเป็นกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของนำยกรัฐมนตรีที่
ต้องกำรให้ใช้ต้นทุนทำงวัฒ นธรรมมำเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคม สร้ำงภำพลักษณ์ สร้ำงรำยได้เข้ำสู่
ประเทศจำกกำรท่องเที่ยวและสร้ำงรำยได้ให้ชุมชนอย่ำงยั่งยืน เป็นโครงกำรต่อเนื่องที่ปรำกฏในแผน 20 ปี
ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยตระหนักว่ำ ศิลปะสำมำรถดึงเอำต้นทุนทำงวัฒนธรรมของแต่ละเมืองมำต่อยอด
ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนั้น ๆ สร้ำงรำยได้และสีสันให้ผู้คน สังคม และรำยได้ของจังหวัดที่ได้รับ
กำรคัดเลือกดังกล่ำว
4.2.2 กำรใช้เทคโนโลยี
กำรประชำสั ม พั น ธ์ โ ดยกำรน ำเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เข้ ำ มำปรั บ ใช้ กั บ กำรด ำเนิ น งำน
โครงกำร เช่น ผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย facebook line website และ QR-Code เป็นต้น ทำให้นวัตกรรมของ
เทศบำลเมือ งกระบี่ เป็ น ที่ รู้จั กอย่ ำงกว้ำงขวำงทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ทั้งนี้กำรประชำสั มพั นธ์ผ่ ำนสื่ อ
ดังกล่ ำวยั งท ำให้ เทศบำลเมื อ งกระบี่ ได้ รั บ รำงวัล Museum Thailand Awards 2018 และ 2019 เพื่ อ
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สนั บ สนุ น ส่ งเสริมให้ เกิดกำรปรับ มำตรฐำนของพิพิ ธ ภัณ ฑ์ และแหล่ งเรียนรู้ของประเทศไทย ภำยใต้เเนว
ควำมคิดของพิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษที่ 21 กับวงกำรพิพิธภัณฑ์เเละเเหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย โดยได้มี
กำหนดมำตรฐำนที่สูงขึ้นเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ไทยสำมำรถเข้ำสู่ระดับสำกลต่อไปได้ในอนำคต
4.2.3 กำรเจริญเติบโตของเมือง
เมืองกระบี่ มีกำรพัฒ นำและเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ปัจจุบันประชำกรในอนำคตจะ
หลั่งไหลเข้ำมำอยู่ ในเมืองเพิ่มขึ้น เป็ นผลอันเนื่องมำจำกกำรพัฒ นำของเมืองอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำร
พัฒนำและขยำยสนำมบินนำชำติกระบี่ เพื่อให้ สำมำรถรองรับเที่ยวบินทั้งภำยในและต่ำงประเทศได้เพิ่มขึ้น
ซึ่งคำดกำรณ์ได้ว่ำหำกกำรดำเนินกำรพัฒนำแล้วเสร็จจะสำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้ปีละ 4.3 ล้ำนคน ในอีก 5 ปี
ข้ำงหน้ำ ทำให้เกิดกิจกรรมต่ำงๆ ทำงทั้งด้ำนเศรษฐกิจ และสังคมตำมมำ ดังนั้นกำรเจริญเติบโตของเมืองจึง
เป็นโอกำสหนึ่งที่ทำให้โครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์ประสบควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
5. ปัญหำและอุปสรรคของโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์
5.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุง รักษำ ซ่อมแซม ในกิจกรรมของโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์
มีค่อนข้ำงสูง เช่น กำรบ ำรุงรักษำประติมำกรรมเมืองกระบี่ กำรบ ำรุงรักษำและดูแลศูนย์ กำรเรียนรู้วัฒนธรรม
อันดำมัน เป็นต้น เนื่องจำกกำรดำเนินงำนดังกล่ำว ไม่มีกำรจัดเก็บค่ำเข้ำชม เพรำะต้องกำรให้นักท่องเที่ยว
ประชำชน เด็ก และเยำวชน ได้ เข้ำมำเรีย นรู้ให้ มำกที่ สุ ด ทำให้ ไม่มี งบประมำณมำใช้เพื่ อ กำรบ ำรุงรัก ษำ
โดยเฉพำะ อย่ำงไรก็ตำมมีเพียงกำรตั้งงบประมำณของเทศบำลเองเท่ำนั้น
5.2 เมืองกระบี่ไม่มีมหำวิทยำลัย ทำให้ ขำดแคลนนักวิชำกำรที่จะมำสร้ำงสรรค์งำนวิจัยด้ำนศิลปะ
วัฒนธรรม ที่สำมำรถเชื่อมโยงประวัติศำสตร์กับปัจจุบัน ซึ่งทำให้วิวัฒนำกำรด้ำนศิลปะ และวัฒ นธรรมของ
เมืองกระบี่ขำดควำมต่อเนื่อง
5.3 ข้อจำกัดทำงระเบียบและกฎหมำย เนื่องจำกระเบียบกระทรวงมหำดไทยบำงเรื่องไม่เอื้อต่อกำร
ดำเนินงำนโครงกำรให้ประสบควำมสำเร็จ จึงทำให้กำรพัฒนำนวัตกรรมเป็นไปด้วยควำมไม่ต่อเนื่อง หรือไม่
สำมำรถริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นไปด้วยควำมยำกรำบำก
5.4 บุ ค ลำกรเฉพำะด้ ำน โดยเฉพำะผู้ ซึ่ งมี ค วำมเชี่ ย วชำญด้ ำนกำรท่ อ งเที่ ย วและภำษำมี น้ อ ย
ไม่เพียงพอต่อกำรรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต
6. กำรนำไปต่อยอดและกำรเผยแพร่นวัตกรรม
กำรต่อยอดโครงกำรในอนำคต เพื่อรองรับกำรขยำยตัวด้ำนกำรท่องเที่ยว ประกอบด้วย
6.1 ปีงบประมำณ 2562
6.1.1 โครงกำรศู น ย์ จ ำหน่ ำ ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน สิ น ค้ ำ โอทอปอั น ดำมั น งบประมำณ
๒๐,๗๙๐,๐๐๐ บำท เป็นสถำนที่ในกำรจำหน่ำยสินค้ำที่ระลึก จำก 5 จังหวัดภำยในกลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่ง
อันดำมัน ประกอบด้วย ภูเก็ ต พังงำ กระบี่ ระนอง และตรัง ภำยในอำคำรประดับตกแต่งอย่ำงสวยงำมจัด
แบ่งเป็นโซนของแต่ละจังหวัดจำลองลักษณะเด่นของแต่ละพื้นที่ อันเป็นกำรแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
ซึ่งศูน ย์ จ ำหน่ ำยผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุม ชน สิ น ค้ ำโอทอปอัน ดำมั น จะน ำไปสู่ ก ำรสร้ำงและกระจำยรำยได้ จ ำกกำร
ท่องเที่ยวให้แก่ประชำชนต่อไป เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรก่อสร้ำง
6.1.2 อำคำรศู น ย์ บ ริ ก ำรนั ก ท่ อ งเที่ ย ว งบประมำณ 2,980,000 บำท ใช้ ส ำหรั บ เป็ น
ศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ตลอดจนอำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำงๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อ
ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเกิดแรงจูงใจในกำรไปท่องเที่ยวตำมสถำนที่ต่ำงๆต่อไป
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6.1.3 โครงกำรศิลปกรรมชุมชนสร้ำงไทยไปด้วยกัน (กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่ำสู่กันฟัง
(SHOW AND SHARE FORUM) จังหวัดกระบี่) งบประมำณ 28,000 บำท เป็นกำรสร้ำงโอกำสในกำรพบปะ
พูดคุย อย่ำงใกล้ชิด สร้ำงกำรรับรู้ ทำควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ไขปัญหำ
เร่งด่วนที่ประชำชนต้องกำรให้ประชำชนเข้ำใจถึงรูปแบบกำรปฏิรูปประเทศของรัฐบำลภำยใต้กำรเมืองกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกำรอยู่ร่วมกันในสังคมบนควำม
รับผิดชอบต่อสังคมในกำรแก้ไขข้อขัดแย้งในสังคมโดยสันติวิธี และสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะด้วย
กระบวนกำรที่มีแบบแผนในกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยประชำชนทั่วไป ข้ำรำชกำร พ่อค้ำ แม่ค้ำ และเหล่ำศิลปิน
ร่ ว มกั น สร้ ำ งสรรค์ “ศิ ล ปกรรมชุ ม ชน” ด้ ว ยกั น อี ก ทั้ งในกำรเผยแพร่ ผ ลงำนด้ ำ นศิ ล ปกรรมของชุ ม ชน
ในรูปแบบศิลปกรรมชุมชนด้วยกำรมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ำยชุมชนในกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม
เชิงพื้นที่ ประกอบกับเพื่อส่งเสริมให้ประชำชนในชุมชนมีจิตสำนึกต่อพื้นที่สำธำรณะและกำรพัฒนำชุมชนของ
ตนเองเพื่อต่อยอดไปสู่กำรสร้ำงรำยได้เพิ่มให้กับชุมชนด้วยพื้นที่เศรษฐกิจวัฒนธรรมของชุมชนอย่ำงยั่งยืน
6.1.4 โครงกำรก่อสร้ำงเสำสัญญำณไฟจรำจรสุริยเทพ งบประมำณ 4,900,000 บำท เป็น
โครงกำรที่นำศิลปะ และประวัติศำสตร์ของเมืองมำสร้ำงเป็นสัญญำณไฟจรำจร เพื่อสื่อให้เห็นถึงศิลปะของ
เมืองที่เด่นชัด โดยสี่แยกจรำจรดังกล่ำว เป็นเส้นทำงที่มีนักท่องเที่ยวใช้บริกำรเป็นจำนวนมำก เนื่องจำกเป็น
เส้นทำงสี่แยกไปสู่อ่ำวนำงและตัวเมืองกระบี่
6.1.5 โครงกำรศิลปะและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวม 8 กิจกรรม ได้แก่
1) โครงกำรจัดกิจกรรมหอศิลป์อันดำมัน งบประมำณ 2,000,000 บำท จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลป์และจัดแสดงภำพวำด “ศิลปินแห่งชำติและศิลปินนำนำชำติ” ครั้งที่
3 มีกำหนดจัดโครงกำรระหว่ำงวันที่ 6-11 มิถุนำยน 2562 โดยมีศิลปินแห่งชำติ ศิลปินไทย และศิลปิน
นำนำชำติ ที่มีชื่อเสียง เดินทำงเข้ำร่วมงำน เพื่อมำฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร งำนศิลปะ ณ จังหวัดกระบี่ภำยใต้
ชื่อ “3 rd Andaman International Art Workshop and Exhibition 2019” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรร่วม
ส่งเสริมภำพลักษณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ และร่วมแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนศิลปะ พร้อมวำดภำพ
ผลงำนศิลปะ และจัดแสดงงำนนิทรรศกำร ณ อำคำรแสดงนิทรรศกำรหมุนเวียน (อำคำร C)
2) โครงกำรประกวดภำพถ่ำยส่งเสริมกำรท่องเที่ยว อนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมเขตเมืองกระบี่
งบประมำณ 200,000 บำท สำหรับโครงกำรนี้เปิดโอกำสให้ผู้ที่ชื่นชอบในกำรถ่ำยภำพ ร่วมถ่ำยทอดเรื่องรำว
ของเมืองกระบี่ในมุมต่ำง ๆ ออกมำภำยใต้แนวคิด “Muangbi Life View” ชีวิตของเมืองกระบี่ ที่มีหลำกหลำย
อรรถรส หลำกหลำยมุมมอง สื่อผ่ำนภำพถ่ำยออกมำ ให้ชำวโลกได้เห็นเมืองกระบี่ในรูปแบบแปลกใหม่ ไร้
กรอบจำกัด อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนได้ หันมำหวงแหนและมองเห็นถึงควำมสวยงำมของ
ธรรมชำติ ควำมสวยงำมของกำรดำรงชี วิต และควำมสวยงำมของสิ่ งต่ ำง ๆ รอบตั ว น ำไปสู่ ก ำรอนุ รัก ษ์
กำรพัฒนำ และส่งเสริมสถำนที่ท่องเที่ยวและควำมน่ำสนใจต่ำง ๆ ของเมืองกระบี่ อีกด้วย
3) โครงกำรประกวดภำพวำดส่งเสริมกำรท่องเที่ยว อนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมเขต
เมืองกระบี่ งบประมำณ 300,000 บำท เป็นโครงกำรประกวดภำพวำดของนักเรียนและเยำวชนที่กำลังศึกษำ
อยู่ในระดับชั้นอนุบำล1 - มัธยมศึกษำปีที 6 ในเขตพื้นที่กำรศึกษำจังหวัดกระบี่ ภำยใต้หัวข้อ “กระบี่เมืองศิลป์
เล่ำถิ่นอันดำมัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองกระบี่ และยัง
ต้ อ งกำรถ่ ำ ยทอดเรื่ อ งรำวประวั ติ ศ ำสตร์ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมของเมื อ งกระบี่ ให้ เยำวชนรุ่ น หลั งได้ ท รำบ
นอกจำกนั้นเพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสและสร้ำงพื้นที่ให้เยำวชนได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนศิลปะ
4) โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนด้ำนบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทำง
ประวัติศำสตร์ ศิลปะและวัฒ นธรรมภำยในประเทศ งบประมำณ 300,00 บำท เป็น โครงกำรในด้ำนกำร
พั ฒ นำต่ อ ยอดบุ ค ลำกรของศู น ย์ ก ำรเรี ย นรู้วั ฒ นธรรมอั น ดำมั น และเพื่ อ สร้ ำงวิ สั ย ทั ศ น์ เพิ่ ม สมรรถน ะ
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กำรบริ ห ำร กำรจั ด กำรพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ให้ ก้ ำ วหน้ ำ โดยจั ด ขึ้ น ระหว่ ำงวั น ที่ 6-9 มี น ำคม 2562 ณ จั งหวั ด
สุพรรณบุรีและปทุมธำนี
5) โครงกำรสร้ ำงสรรค์ งำนศิ ล ปกรรมร่ว มสมั ย งบประมำณ 500,000 บำท เป็ น
โครงกำรเพื่อเสริมสร้ำงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนศิลปกรรมร่ว มสมัย โดยมีกำรจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะร่วมสมัย
6) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนศิลปกรรมร่วมสมัย ของศิลปินท้องถิ่น งบประมำณ
200,000 บำทเป็นโครงกำรที่จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินท้องถิ่นให้แก่
เด็ก เยำวชน และประชำชนผู้สนใจ โดยเป็นกำรปลูกฝังให้ เด็กและเยำวชนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
7) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และจัดแสดงงำนศิลปกรรมร่วมสมัยนำนำชำติ งบประมำณ
1,500,000 บำท เป็ น กำรจั ด ท ำป้ ำ ยประชำสั ม พั น ธ์ ง ำน Thailand Biennale, Krabi 2019 เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวและประชำชนทั่วไปได้ทรำบข้อมูลข่ำวสำรของงำนศิลปกรรมร่วมสมัยนำนำชำติ และเป็นกำร
กระชับควำมร่วมมือระหว่ำงภำคีที่ร่วมลงนำมไว้
8) โครงกำรอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรด้ ำ นศิ ล ปะเด็ ก และเยำวชน (Young Artist’s Art
workshop &Exhibition 2019) งบประมำณ 150,000 บำท สำหรับโครงกำรนี้มีนิสิต นักศึกษำ คณำจำรย์
และศิ ล ปิ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเดิ น ทำงมำเข้ ำร่ ว มกิ จ กรรม ณ จั งหวัด กระบี่ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำได้ เรี ย นรู้ ก ำร
ปฏิบัติงำนและเทคนิคต่ำง ๆจำกศิลปิน นอกเหนือจำกกำรเรียนรู้ภำยในห้อ งเรียน รวมไปถึงกำรนำควำมรู้ที่ได้
ไปประยุกต์และต่อยอดในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของตนได้ในอนำคตต่อไป โดยจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 - 29
มีนำคม 2562
6.2 ปีงบประมำณ 2563
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรหอศิลป์นำนำชำติ งบประมำณ 88,000,000 บำท ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกโครงกำรตำมแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ผ่ำน
ทำงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เป็นลักษณะอำคำร 5 ชั้น โดยชั้นที่ 1 จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์
มีชีวิต ถ่ำยทอดเรื่องรำวของกระบี่ตั้งแต่ยุคไดโนเสำร์ ชั้น 2-5 เป็นสถำนที่ในกำรจัดแสดงผลงำนทำงศิลปะ
ของศิลปินแห่งชำติ ศิลปินระดับ นำนำชำติ และศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
ภำรกิจกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น เชิงศิลปะ วัฒนธรรม เป็นกำรดำเนินกำรที่
สอดคล้องกับนโยบำยจังหวัด “Krabi Global City” โดยต้องกำรผลักดันให้จังหวัดกระบี่ เป็นเมืองสำคัญและ
เป็นเมืองแลนด์มำร์คของโลก “Global City” เป็นเมืองสำคัญที่เป็นหนึ่งในจุดหมำยปลำยทำงของนักเดินทำง
ต้องกำรมำเยี่ยมเยือน ซึ่งกำรดำเนินงำนดังกล่ำวจำเป็นต้องอำศัยกำรบริหำรจัดกำรที่ดี กำรมีผู้นำที่ดี บริบท
ของเมื อ งที่ ดี รวมถึ งกำรประสำนควำมร่ ว มมื อ กั บ ภำคี เครื อ ข่ ำยต่ ำงๆ ทั้ งหน่ ว ยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน
ภำคประชำสังคม ประชำชน และชุมชน เข้ำมำร่วมมือกันเพื่อให้เป็นเมืองศิลปะควบคู่กั บกำรท่องเที่ยวของ
จังหวัดกระบี่ นอกจำกนี้จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำร ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน และประชำสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงำน
อื่นๆ มำศึกษำดูงำนต่อไป

ส่วนที่ 4
สรุปผลและข้อเสนอแนะจำกกำรถอดบทเรียน
1. สรุปผล
เทศบำลเมืองกระบี่ได้แต่งตั้งคณะทำงำนถอดบทเรียนในโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวน และสรุปประสบกำรณ์กำรทำงำนที่ผ่ ำนมำ เกี่ยวกับรำยละเอียดของเหตุปั จจัยทั้ง
ภำยในและภำยนอก ซึ่งทำให้เกิดผลทั้งที่สำเร็จหรือล้ มเหลว เพื่อเสนอข้อมูลเหตุปัจจัยของควำมสำเร็จและ
ควำมล้มเหลว ให้กับผู้เกี่ยวข้องในกำรดำเนินกิจกรรม ได้ใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรทำงำนต่อไป
และเพื่อให้เป็นต้นแบบของหน่วยงำนอื่นๆ ไปใช้ต่อยอดพัฒนำนวัตกรรม และเผยแพร่ต่อไป นอกจำกนี้ยังเป็น
กำรทบทวนประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ ว่ำมีสิ่งใดบ้ำงที่สำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น
ทัง้ นี้จะทำให้กำรดำเนินงำนโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์บรรลุเป้ำหมำย และสำมำรถดำรงอยู่อย่ำง
ยั่งยืน จำกเนื้อหำกำรถอดบทเรียน พบปัจจัยแห่งควำมสำเร็จประกอบด้วย
1.1 ปัจจัยภำยใน
1.1.1 มีกำรแปลงวิสัยทัศน์ นโยบำย และยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติงำนอย่ำงแท้จริง
1.1.2 ลักษณะผู้บริหำรมีภำวะควำมเป็นผู้นำ
1.1.3 มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นทีม
1.1.4 มีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
1.1.5 มีควำมเพียงพอของงบประมำณ
1.1.6 กระบวนกำรดำเนินงำนที่ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนโครงกำร
1.1.7 กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นภำคีเครือข่ำย ประกอบด้วย
1) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำพิจำรณำกำรจัดแสดงผลงำนนิทรรศกำรของหอ
ศิลป์อันดำมัน โดยมีศิลปินแห่งชำติ คณะบดีจำกมหำวิทยำลัยทำงศิลปกรรมต่ำงๆ
2) ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำนวัตกรรม โดยองค์กำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ให้กำรสนับสนุนงบประมำณภำยใต้ โครงกำรเสริมสร้ำงควำมยั่งยืนของกำร
พัฒนำเมืองในอนำคต จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน) ในกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรม
อันดำมัน ได้แก่ ปรับปรุงพื้นที่ทำงเข้ำอำคำรพิพิธภัณฑ์ลู กปัดโบรำณ ก่อสร้ำงร้ำนจำหน่ำยเครื่องดื่มชุมชน
และกำรปรับปรุงทำงเข้ำภำยในศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน
3) ร่วมทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนต่ำงๆ
1.1.8 มี ก ำรพั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ ข องบุ ค ลลำกร ท ำให้ บุ ค ลำกรสำมำรถน ำควำมรู้ ที่ ได้ รับ มำ
พัฒนำกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
1.2 ปัจจัยภำยนอก
1.2.1 นโยบำยผลักดันให้เกิดเมืองศิลปะ
ตำมที่กระทรวงวัฒ นธรรม มีนโยบำยผลักดันให้เกิดเมืองศิลปะขึ้น โดยบูรณำกำรกำร
ทำงำนกับภำครัฐและกลุ่มศิลปินในพื้นที่ จัดทำแผนและแนวทำงพัฒนำเมืองศิลปะ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ สร้ำงควำมตระหนักให้ชุมชน โดยกิจกรรมกำรพัฒ นำพื้นที่ด้วยศิลปะล้วนแต่เป็น
กิจกรรมที่ทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ เอกชน ชุมชน ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน เทศบำล
เมืองกระบี่ จึ งได้รับ กำรคัดเลื อกให้ เป็ น เมืองนำร่อง 1 ใน 3 เมือง ของประเทศ คือ โครำช (นครรำชสี มำ)
เชียงรำย และกระบี่ นอกจำกนี้โครงกำรเมืองศิลปะ ยังเป็นกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของนำยกรัฐมนตรีที่
ต้องกำรให้ใช้ต้นทุนทำงวัฒ นธรรมมำเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคม สร้ำงภำพลักษณ์ สร้ำงรำยได้เข้ำสู่
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ประเทศจำกกำรท่องเที่ยวและสร้ำงรำยได้ให้ชุมชนอย่ำงยั่งยืน เป็นโครงกำรต่อเนื่องที่ปรำกฏในแผน 20 ปี
ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยตระหนักว่ำ ศิลปะสำมำรถดึงเอำต้นทุนทำงวัฒนธรรมของแต่ละเมืองมำต่อยอด
ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนั้น ๆ สร้ำงรำยได้และสีสันให้ผู้คน สังคม และรำยได้ของจังหวัดที่ได้รับ
กำรคัดเลือกดังกล่ำว
1.2.2 กำรใช้เทคโนโลยี
กำรประชำสั ม พั น ธ์ โ ดยกำรน ำเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เข้ ำ มำปรั บ ใช้ กั บ กำรด ำเนิ น งำน
โครงกำร เช่น ผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย facebook line website และ QR-Code เป็นต้น ทำให้นวัตกรรมของ
เทศบำลเมือ งกระบี่ เป็ น ที่ รู้จั กอย่ ำงกว้ำงขวำงทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ทั้งนี้กำรประชำสั มพั นธ์ผ่ ำนสื่ อ
ดั ง กล่ ำ วยั ง ท ำให้ เ ทศบำลเมื อ งกระบี่ ไ ด้ รั บ รำงวั ล Museum Thailand Awards 2018 และ 2019
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดกำรปรับมำตรฐำนของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทย ภำยใต้เเนวควำมคิด
ของพิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษที่ 21 กับวงกำรพิพิธภัณฑ์เเละเเหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย โดยได้มีกำหนด
มำตรฐำนที่สูงขึ้นเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ไทยสำมำรถเข้ำสู่ระดับสำกลต่อไปได้ในอนำคต
1.2.3 กำรเจริญเติบโตของเมือง
เมืองกระบี่ มีกำรพัฒ นำและเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ปัจจุบันประชำกรในอนำคตจะ
หลั่งไหลเข้ำมำอยู่ ในเมืองเพิ่มขึ้น เป็ นผลอันเนื่องมำจำกกำรพัฒ นำของเมืองอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำร
พัฒนำและขยำยสนำมบินนำชำติกระบี่ เพื่อให้สำมำรถรองรับเที่ยวบินทั้งภำยในและต่ำงประเทศได้เพิ่มขึ้น
ซึ่งคำดกำรณ์ได้ว่ำหำกกำรดำเนินกำรพัฒนำแล้วเสร็จจะสำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้ปีละ 4.3 ล้ำนคน ในอีก 5 ปี
ข้ำงหน้ำ ทำให้เกิดกิจกรรมต่ำงๆ ทำงทั้งด้ำนเศรษฐกิจ และสังคมตำมมำ ดังนั้นกำรเจริญเติบโตของเมืองจึง
เป็นโอกำสหนึ่งที่ทำให้โครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์ประสบควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ ปรับปรุงกำรดำเนินงำน
2.1 ด ำเนิ น กำรจั ด หำงบประมำณ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรบ ำรุ ง รั ก ษำ ซ่ อ มแซม ในกิ จ กรรมต่ ำ งๆ
ของโครงกำรศิลป์สร้ำงกระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไลซ์ จำกหน่วยงำนรำชกำร ภำคเอกชน กำรรับบริจำคจำกผู้ที่สนใจ
และให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำเมืองด้วยศิลปะ วัฒนธรรม หรือกำรจัดระดมทุนเพื่อกำรกุศลขึ้น
2.2 เชิญชวนหรือกำรทำบั นทึกข้อตกลงกับศิลปินท้องถิ่นให้เข้ำมำดำเนินกำรทำกำรวิจัยงำนด้ำน
ศิลปะ วัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่
2.3 ส ร้ ำ งเค รื อ ข่ ำย ค ว ำม ร่ ว ม มื อ กั บ เจ้ ำห น้ ำที่ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ กั บ ก ฎ ระ เบี ย บ ต่ ำงๆ
ของกระทรวงมหำดไทยและกรมส่ งเสริ ม กำรปกครองท้ อ งถิ่ น เพื่ อให้ เข้ ำมำมี ส่ ว นร่ว มในกำรดำเนิ น งำน
โครงกำรนวัตกรรม ทำให้สำมำรถลดปัญหำกำรติดขัดในกฎและระเบียบต่ำงๆ ลงได้
2.4 สร้ำงบุคลำกำรโดยกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนภำษำ และกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยรูปแบบ ด้วย
กำรอบรมให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง โดยเชิญอำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญจำกสถำบันกำรศึกษำเข้ำมำให้ควำมรู้
กำรถอดบทเรียน เป็นกำรจัดกำรควำมรู้จำกผู้ปฏิบัติที่ได้ผล ดำเนินกำรในลักษณะของกำรเล่ำเรื่อง
(Story Telling) เปิดใจพูดคุยกันจำกประสบกำรณ์ของผู้ปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้เป็นฐำนควำมรู้หรือเป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบัติงำนให้ประสบควำมสำเร็จ หำกมีกำรใช้วิธีกำรนี้ในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรบริหำรโครงกำรอื่น ๆ
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ก็จะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อก้ำวไปสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ต่อไป

ภำคผนวก
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คณะทำงำนถอดบทเรียน
ที่ปรึกษำ
1. นำยกีรติศักดิ์ ภูเก้ำล้วน
2. นำยชำญณรงค์ ลีลำบูรณพงศ์

ตำแหน่ง นำยกเทศมนตรีเมืองกระบี่
ตำแหน่ง รองนำยกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ผู้ดำเนินงำนโครงกำร/ผู้ประสำนกำรถอดบทเรียน
นำงสำวโนรี เห้งสวัสดิ์
ตำแหน่ง รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรกองส่งเสริม
วัฒนธรรมกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
ผู้อำนวยควำมสะดวก
นำยอธิพัชญ์ พันธ์จินำธนกุล

ตำแหน่ง ปลัดเทศบำลเมืองกระบี่

ผู้ช่วยผู้อำนวยควำมสะดวก
นำงนฤมล โกมลวิวัฒน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน

ผู้บันทึกกำรถอดบทเรียน
นำงสำวจิรัชญำ ชัยสิงห์

ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

ผู้ร่วมถอดบทเรียน
1. นำยกิจจำ กำละวงศ์
2. นำยกฤษฎำ สถิตภำคีกุล
3. นำยสำรัตน์ เกี่ยวข้อง
4. นำงสำวสุวรรณี เสนีย์
5. นำยก้องเกียรติ ตันตินันท์
6. นำยวรเวทย์ แสงศรี

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

รองปลัดเทศบำลเมืองกระบี่
ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ
หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ
หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมวัฒนธรรมกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

