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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
คํานํา 

 

 ความเจริญกาวหนาของสังคมโลกปจจุบันไดพัฒนาอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน  การรับรู 

รับทราบเหตุการณท่ีอยูคนละมุมโลก ไดกระจายตัวไปอยางท่ัวถึงโดยไมสามารถหลีกเลี่ยงได   

 ดวยเหตุนี้  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่  จึงไดตระหนักถึงความสําคัญของขาวสาร

ขอมูลตาง ๆ ท่ีตองนํามาใชในการวางแผนบริหารและพัฒนาสถานศึกษา  โดยใหทันกับการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม จึงไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ และเห็นวาขอมูลดังกลาวนาจะเผยแพรใหสถานศึกษาและ

หนวยงานอ่ืน ๆ นําไปใชประโยชนในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

  

       งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ 

            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 
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ประวัติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ นโลยีกระบี่  เดิมชื่อวิทยาลัยเกษตรกรรมกระบี่ เปนสถานศึกษา

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 5 จัดตั้งข้ึนเม่ือป พ .ศ. 2522 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

ท่ีจะจัดตั้งสถานศึกษาเกษตรกรรมข้ึนใหครบทุกจังหวัด  เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีกําหนดใหป พ .ศ. 

2522 เปนปชาวไรชาวนา  และเพ่ือขยายการศึกษาทางดานอาชีวเกษตรใหกวางขวางยิ่งข้ึน  ผลิตกําลังคน

ระดับกลางดานเกษตรกรรม  ใหมีความรูความสามารถในวิชาการเกษตร  จังหวัดกระบี่เปนผูดําเนินการ

จัดหาท่ีดินใหโดยตัวแทนกรมอาชีวศึกษาไดทําการสํารวจพ้ืนท่ีและหาขอมูลตาง ๆ  และได ตกลงใชท่ีดิน

สาธารณประโยชน ทุงควนยาว หมู 3 และหมู 6 ท่ีตําบลหวยยูง  อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่   หาง

จากตัวจังหวัดกระบี่และอําเภอเมืองเปนระยะทาง   25   กิโลเมตร   มีพ้ืนท่ีท้ังสิ้น  1,708 ไร   1 งาน 47 

ตารางวา ลักษณะพ้ืนท่ีมีปาไมขนาดเล็กอยูท่ัวไป และพ้ืนท่ีมีท้ังเปนติดกัน ท่ีราบและเปนเนินสูงลาดเท   

  วิทยาลัยไดเปดทําการสอนในปการศึกษา 2525 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.เกษตรกรรม )       มีจํานวนบุคลากรคือ ครู -อาจารย 10 คน   ลูกจางประจําและชั่วคราว 5 คน  

นักเรียน 120 คน 

  พ.ศ. 2527  เปดสอนหลักสูตรพิเศษ   (ฝกอบรมเกษตรกรรมระยะสั้นและเคลื่อนท่ี )  

โดย อบรมเกษตรกรในวิทยาลัย และออกไปอบรมตามหมูบาน รุนละ 3-5 วัน ปงบประมาณ ละ700 คน 

  พ.ศ.  2528   เปดสอนหลักสูตร ปวส .เกษตรกรรม  2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืช

ศาสตรและสัตวศาสตร 



    

  พ.ศ.  2538  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ในกรมอาชีวศึกษา

และไดประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ในวิทยาลัยเกษตรกรรมกระบี่ มีชื่อวา “ วิทยาลัยชุมชนหวยยูง ” 

โดยเปดสอนในประเภทวิชาตาง ๆ เชน ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจในหลักสูตร ปวช .

และ ปวส. 

  พ.ศ.  2539  กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต โดยรับ

ผูจบการศึกษาชั้น ม .3  จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ (สปช.) เขาเรียนหลักสูตร  ปวช .สาขาเกษตรศาสตร  โดยยกเวนคาเลาเรียนตลอดระยะเวลา  

3  ปท่ีเรียน      และใหเปนนักเรียนประจําไดรับเงินอุดหนุน 5,000 บาทตอป 

  วันท่ี  26  กันยายน  2539  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหวิทยาลัยเกษตรกรรม

ท่ัวประเทศ  เปลี่ยนชื่อเปนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  วิทยาลัยจึงใชชื่อวาวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีกระบี่  ชื่อยอคือ วษท .กบ. และใชชื่อภาษาอังกฤษวา Krabi College of Agriculture and 

Technology ชื่อยอคือ  K-CAT 
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วิสัยทัศนของวิทยาลัย 

  ผลิตและพัฒนากําลังคนทางดานการเกษตรและเทคโนโลยี  ท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน

ตามความตองอการของชุมชนและตลาดแรงงาน 

พันธกิจของวิทยาลัย 

1. จัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพดานการเกษตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน  

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพดานการเกษตรและเทคโนโลยีสูชุมชน 

3. สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ ในการจัดการศึกษาและ

ฝกอบรมวิชาชีพดานการเกษตรและเทคโนโลยี 

4. วิจัย สรางนวัตกรรมและองคความรูเพ่ือพัฒนาอาชีพดานการเกษตรและเทคโนโลยี 

 

ยุทธศาสตรของวิทยาลัย 



    

1. มุงจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพดานการเกษตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพได

มาตรฐาน 

2. เสริมสรางการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพดานการเกษตรและเทคโนโลยีสูชุมชน 

3. สงเสริมการสรางเครือขายคว ามรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการในการจัด

การศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพดานเกษตรและเทคโนโลยี 

4. สนับสนุนการวิจัย สรางนวัตกรรมและองคความรูเพ่ือพัฒนาอาชีพดานการเกษตรและ

เทคโนโลยี 

 

ปรัชญาของวิทยาลัย 

  “งานเดน  เรียนดี  มีวินัย  ใฝคุณธรรม  นําสังคม” 

อัตตลักษณ   “ทักษะเดน  เนนบริการงานสังคม” 

เอกลักษณ  “แหลงบริการวิชาชีพ” 

 

จุดยืนของวิทยาลัย 

 1.  พัฒนาครูดานงานวิชาการ  งานวิจัย และพัฒนาความกาวหนาสายการสอนใหมากข้ึน 

 2.  รวมมือกับสถานศึกษาสังกัดอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี  เพ่ือทําหลักสูตรผูเรียนจบ ปวส .ใหเรียนตอ    

      ปริญญาตรีไดในพ้ืนท่ี 

4. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการดาน IT 

 5. จัดการศึกษาและสถานศึกษาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดและสามเหลี่ยมอันดามัน  

           ใหเปนแหลงทรัพยากรท่ีมีคาของจังหวัด 

 6.  จัดสถานศึกษาใหเปนศูนยกลางทางวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี  และเปนศูนยกลางการ 

      เรียนรูของชุมชน 

 7.  รวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการภาคเอกชนในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร  

 8.  ประเมินผลการดําเนินงานของวิทยาลัยทุกปการศึกษา 
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ทําเนียบผูบริหารสถานศึกษา 
 

 



    

ป พ.ศ. ชื่อ- ชื่อสกุล ตําแหนง 

2522 – 2533 นายวิโรจน       ตั่นสุวรรณ ผูอํานวยการวิทยาลัย 

2533 – 2534 นายวิจิตร         วงษวิกยกรณ ผูอํานวยการวิทยาลัย 

2534 – 2539 นายสําคัญ        จุลสัตย ผูอํานวยการวิทยาลัย 

2539 – 2544 นายเสนอ          สิงคมาศ ผูอํานวยการวิทยาลัย 

2544 – 2545 นายประกอบ    บมเกล้ียง ผูอํานวยการวิทยาลัย 

2545 – 2550 นายธีรชณ        ถนนแกว ผูอํานวยการวิทยาลัย 

2551 - 2552 นายกอบกิจ      พานออง ผูอํานวยการวิทยาลัย 

2553-ปจจุบัน นายประดิษฐพร  จิระปญญาเลิศ ผูอํานวยการวิทยาลัย 

 

 

ผูบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2554 
 

ชื่อ- ชื่อสกุล ตําแหนง หนาท่ี 

นายประดิษฐพร จิระปญญาเลิศ ผูบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา 

นายไสว  จุลชู รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายจรัญ  พิณสุวรรณ รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 

นายธีรยุทธ  ดําดี รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร 

นางประนอม  อาจหาญ รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-4- 



    

 

อัตรากําลังบุคลากร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 

ปการศึกษา  2554 

ตําแหนง 

จํานวน ระดับตําแหนง ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ครูผูชวย คศ.2 คศ.3 

เอก โท ตร ี
ต่ํากวา 

ป.ตร ีชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1.  ผูบริหาร 4 1 5 - - - 1 3 - - 5 - - 

รวมผูบริหาร 4 1 5 - - - 1 3 - - 5 - - 

2.  ขาราชการครู              

      แผนกวิชาชีพสามัญสัมพันธ 3 6 9 - - 3 6 - - - 3 6 - 

      แผนกวิชาชีพบริหารธุรกิจ - 7 7 - 1 - 6 - - - 1 6 - 

      แผนกวิชาชีพอุตสาหกรรมฯ - 1 1 - - - - - 1 - 1 - - 

      แผนกวิชาชีพชางกลเกษตร 5 - 5 1 - 3 - 1 - - 2 3 - 

      แผนกวิชาชีพสัตวศาสตร 4 1 5 - - 3 1 1 - - 4 1 - 

      แผนกวิชาชีพประมง 2 1 3 - - 2 1 - - - 1 2 - 

      แผนกวิชาชีพพืชศาสตร 4 3 7 - - 4 1 - 2 - 3 4 - 
      แผนกวิชาชีพเทคโนโลยีปาลมน้ํามัน 1 - 1 - - 1 - - - - 1 - - 

รวมขาราชกาครู 19 19 38 1 1 16 15 2 3 - 16 22 - 

3.  ขาราชการพลเรือน              

       เจาพนักงานธุรการ  - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

รวมขาราชการพลเรือน - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

4.  ลูกจางประจํา              

     หัวหนาหมวดรถยนต - - - - - - - - - - - - - 

     หัวหนาหมวดสถานท่ี 1 - 1 - - - - - - - - - 1 

     พนักงานขับรถยนต 5 - 5 - - - - - - - - - 5 

     พนักงานพิมพดีดช้ัน 1 - - - - - - - - - - - - - 

     พนักงานพิมพดีดช้ัน 2 1 - 1 - - - - - - - - - 1 

     พนักงานพิมพดีดช้ัน 3 1 4 5 - - - - - - - - 2 3 

     พนักงานบริการอัดสําเนา 1 - - - - - - - - - - - 1 

     พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 3 - 3 - - - - - - - - - 3 
      พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 - 2 - - - - - - - - - 2 

     พนักงานขาย 1 - 1 - - - - - - - - - 1 

     พนักงานรับโทรศัพท 1 1 2 - - - - - - - - - 2 

รวมลูกจางประจํา 16 5 21 - - - - - - - - 2 19 
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ขอมูลบุคลากร  ประจําปงบประมาณ  2554 (ตอ) 

 

ตําแหนง 

จํานวน ระดับตําแหนง ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 

เอก โท ตร ี
ต่ํากวา 

ป.ตร ีชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

5.  พนักงานราชการ              

     พนักงานราชการ(ครู) - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

รวมพนักงานราชการ - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

6. ลูกจางชั่วคราว              

     เจาหนาท่ีงานทะเบียน - 1 1 - - - - - - - - 1 - 

     เจาหนาท่ีงานการเงิน - 1 1 - - - - - - - - 1 - 

     คนงาน 3 1 4 - - - - - - - - - 4 

     เจาหนาท่ีบัญชี 1 - 1 - - - - - - - - 1 - 

     เจาหนาท่ีงานผลิตและการคา 1 1 2 - - - - - - - - - 2 

     เจาหนาท่ีงานวิจัยไบโอดีเซล 1 - 1 - - - - - - - - 1 - 

     เจาหนาท่ีธุรการ 1 - 1 - - - - - - - - 1 - 

     เจาหนาท่ีศูนยขอมูล 1 - 1 - - - - - - - - 1 - 

รวมลูกจางชั่วคราว 8 4 12 - - - - - - - - 6 6 

7.  ครูจางสอน              

     ครูจางสอน 1 3 4 - - - - - - - - 4 - 

รวมครูจางสอน 1 3 4 - - - - - - - - 4 - 

รวมบุคลากรทั้งหมด 48 36 84 1 1 16 16 5 3 - 21 38 25 
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จํานวนนักศึกษา ปพ.ศ. 2554 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี 

ระดับช้ัน ปวช. 
ช้ันปท่ี 

ระดับช้ัน ปวส. 
ช้ันปท่ี 

1 2 3 1 2 

สาขาวิชาเกษตรท่ัวไป - - - สาขาวิชาพืชศาสตร 5 9 

สาขาวิชาพืชศาสตร 15 17 17 สาขาวิชาสัตวศาสตร    - - 

สาขาวิชาสัตวศาสตร 3 7 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 5 12 

สาขาวิชาอุตสาหกรรม 3 - 5 สาขาวิชาเทคโนยีปาลมนํ้ามัน 5 1 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 8 10 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร - - 

สาขาวิชาพณิชยการ(การขาย) - - 2 สาขาวิชาการตลาด - - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 21 17 19 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 60 190 

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 10 9 21 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว 31 7 

สาขาวิชาชางเกษตร 22 19 9    

สาขาวิชาพืชศาสตร อศ.กช. 15 83 38    

รวมนักศึกษา ปวช. 97 162 119 รวมนักศึกษา ปวส. 106 219 

รวมนักศึกษาท้ังหมด  703   คน 
 

 

 

จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปพ.ศ. 2554 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี 



    

ระดับช้ัน ปวช. 
ช้ันปท่ี 3 

ระดับช้ัน ปวส. 
ช้ันปท่ี 2 

สาขางานเกษตรท่ัวไป 3 สาขางานพืชศาสตร 5 

สาขางานพืชศาสตร 12 สาขางานสัตวศาสตร    - 

สาขางานสัตวศาสตร 6 สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน 5 

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 2 สาขางานเทคโนยีปาลมนํ้ามัน 5 

สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 3 สาขางานเกษตรศาสตร - 

สาขางานการขาย 2 สาขางานาการตลาด - 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 13 สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย 97 

สาขางานการทองเท่ียว 11 สาขางานมัคคุเทศกทางทะเล 5 

สาขางานชางเกษตร 6   

สาขาวิชาพืชศาสตร อศ.กช. -   

รวมนักศึกษา ปวช.3 ท่ีจบ 58 รวมนักศึกษา ปวส.2 ท่ีจบ 117 

รวมนักศึกษาท้ังหมด 175 คน 
     ขอมูลภาคเรียนที่ 2/54  ณ วันที่  26 เม.ย. 55 
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จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปพ.ศ. 2554  เขาสูตลาดแรงงาน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี 

ระดับ ปวช. 

สาขาวิชา ศึกษาตอ ทํางาน วางงาน หมายเหตุ 

สาขางานพืชศาสตร 4 1 -  

สาขางานสัตวศาสตร 4 - -  

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 2 - -  

สาขางานชางกลเกษตร 1 - -  

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 4 - 1  

สาขางานการทองเท่ียว 10 - -  

สาขางานการขาย 3 - -  

ระดับ ปวส. 

สาขาวิชา ศึกษาตอ ทํางาน วางงาน หมายเหตุ 

สาขางานสัตวศาสตร - 3 -  

สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน - 1 -  

สาขางานมัคคุเทศกทางทะเล - 2 -  

สาขางานการตลาด 1 3 -  



    

สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย - 76 -  
     ขอมูลภาคเรียนที่ 1/54  ณ วันที่  10 มิ.ย.54 

 

หลักสูตรที่เปดสอนป 2554 

ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

 

ปวช. , 

ปวช.อศ.กช. 

 

 

เกษตรกรรม เกษตรศาสตร 

เกษตรทั่วไป 

พืชศาสตร 

สัตวศาสตร 

อุตสาหกรรม 

ชางเกษตร 

ประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

พาณิชยกรรม พณิชยการ การขาย 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว การโรงแรมและการทองเที่ยว การทองเที่ยว 

ปวส. 

 

เกษตรกรรม 

เกษตรศาสตร เกษตรศาสตร 

พืชศาสตร พืชไร 

สัตวศาสตร การจัดการผลิตสัตว 

เทคโนโลยีภูมิทัศน เทคโนโลยีภูมิทัศน 

เกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีปาลมน้ํามัน 

บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด 

การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการทรัพยากรมนุษย 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว การจัดการธุรกิจทองเที่ยว มัคคุเทศกทางทะเล 
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สรุปรับ-จายโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําป  2554 

หมวดรายจาย 
แหลงคาใชจาย ผลการใชจาย 

งปม. อุดหนุนฯ บกศ. งปม. อุดหนุนฯ บกศ. 

1.  งบบุคลากร       

     1.1  คาจางช่ัวคราว - - 1,290,000 - - 1,168,032 

     1.2  คาตอบแทนพนักงานราชการ 286,800 - - 259,810 - - 

     1.3  เงินเพ่ิมคาครองชีพลูกจาง - - 288,000 - - 279,800 

2.  งบดําเนินงาน       

     2.1  คาตอบแทน       

     2.2  คาใชสอย 9,837,900 - 1,923,480 9,240,040 - 2,999,679 

     2.3  คาวัสดุ       

     2.4  คาสาธารณูปโภค 376,000 456,000 411,000 376,000 407,299 241,615 

3.  งบลงทุน       



    

     3.1  คาครุภัณฑ 867,500 - 196,000 867,500 - 185,000 

     3.2  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 275,780 50,000 - 253,100 

4.  งบอุดหนุน       

     4.1  อุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - 6,595,200 2,815,470 - 5,717,087 2,755,111 

     4.2  อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 52,500 - - 52,500 - - 
     4.3  อุดหนุนการหารายไดของนักศึกษาที่

ยากจน 
- 210,000 - - 210,000 - 

     4.4  โครงการคุณธรรมนําความรู 2,042,000 - - 2,041,578 - - 

     4.5  โครงการเสริมสรางนวัตกรรมฯ 15,000 90,000 - 15,000 90,000 - 

     4.6  อุดหนุน อศ.กช. - 429,000 - - 369,000 - 

     4.7  อุดหนุนระยะสั้น - 90,000 - - 62,250 - 

5.  โครงการเรียนฟรี 15 ป       

     5.1  คาหนังสือเรียน - 628,000 - - 628,000 - 

     5.2  คาอุปกรณการเรียน  - 192,010 - - 192,010 - 

     5.3  คาเครื่องแบบนักเรียน - 265,500 - - 265,500 - 

     5.4  คากิจกรรมพัฒนาการเรียน - 298,300 - - 297,890 - 

6.  งานตามนโยบาย       

     6.1 Fix it Center 469,000 - - 469,000 - - 

รวม 13,946,700 9,254,010 7,199,730 13,371,428 8,239,036 7,882,337 
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รายการครุภัณฑท่ีจัดซ้ือดวยเงินบํารุงการศึกษา  

ประจําปงบประมาณ  2554 

 

ลําดับ รายการ จํานวน จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1. เครื่องเสียงติดรถ 1 ชุด 21,000 งานยานพาหนะ 

2. เครื่องตัดหญาสะพายไหล 2 เครื่อง 20,000 พัฒนาภูมิทัศน 

3. คอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 ชุด 20,000 จัดสถานที่เรียนรูเห็ด 

4. กลองวงจรปด 2 ตัว 14,000 ติดต้ังกลองฯ 

5. ตูเก็บเอกสาร 10 ใบ 99,000 งานประกันฯ 

6. เครื่องตัดหญา 1 เครื่อง 11,000 งานสวนปาลม 

     

     

รวมเปนเงิน 185,000  
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ขอมูลอาคารสถานท่ี  
ที่ รายการ ป พ.ศ. งบประมาณ จํานวนเนื้อที่  

1 ร้ัวคอนกรีต 200 เมตร 2552 545,000 200 เมตร 

2 ปรับปรุงหองประชุมตึกอํานวยการ 2551 374,500 - 

3 ถนนลาดยาง 2551 1,500,000 700 เมตร 

4 ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีไบโอดีเซล 2550 1,650,000 240 ม.2 

5 ระบบการปลูกพืชไรดิน 2548 2,580,000 - 

6 อาคารศูนยวิทยบริการ 2547 8,100,000 - 

7 ระบบประปา 2545 1,500,000 - 

8 อาคารชั้นเดียว (บานพักนักศึกษา) 2540 80,000 36 ม.2 

9 อาคารชั้นเดียว (บานพักนักศึกษา) 2539 80,000 36 ม.2 

10 อาคารชั้นเดียว (บานพักนักศึกษา) 2539 80,000 36 ม.2 

11 อาคารชั้นเดียว (บานพักนักศึกษา) 2539 80,000 36 ม.2 

12 อาคารชั้นเดียว (บานพักนักศึกษา) 2539 80,000 36 ม.2 

13 อาคารชั้นเดียว (บานพักนักศึกษา) 2539 80,000 36 ม.2 

14 อาคารชั้นเดียว (บานพักนักศึกษา) 2539 80,000 36 ม.2 

15 อาคารชั้นเดียว (บานพักนักศึกษา) 2539 80,000 36 ม.2 

16 อาคารชั้นเดียว (บานพักนักศึกษา) 2539 80,000 36 ม.2 

17 อาคารชั้นเดียว (บานพักนักศึกษา) 2539 80,000 36 ม.2 

18 อาคารชั้นเดียว (บานพักนักศึกษา) 2539 80,000 36 ม.2 

19 อาคารชั้นเดียว (อาคารที่พัก นศ.อศ.กช.) 2537 50,000 45 ม.2 

20 ถังเก็บน้ํา คสล. 2526 430,000 100 ลบ. 

21 อาคารชั้นเดียว จั่ว 2 ชั้น (โรงอาหาร) 2540 2,000,000 816 ม.2 

22 อาคารชั้นเดียวและโรงเรือนเพาะชํา 2536 450,000 368 ม.2 

23 อาคารชั้นเดียว (อาคารที่พัก นศ.อศ.กช.) 2537 50,000 45 ม.2 



    

24 อาคารชั้นเดียว (อาคารแปรรูป) 2537 1,500,000 243 ม.2 

25 อาคารชั้นเดียว (เรือนเพาะชํากลาสวนผัก) 2528 211,000 96 ม.2 
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ที่ รายการ ป พ.ศ. งบประมาณ จํานวนเนื้อที ่

26 อาคารชั้นเดียว จั่ว 2 ชั้น (คอกโคนม) 2528 361,000 220.5 ม.2 

27 อาคารชั้นเดียว (หองน้ํา หองสวม) 2527 140,000 16 ม.2 

28 สะพาน คสล. 2531 200,000 102 ม.2 

29 อาคารชั้นเดียว (โรงสูบน้ํา) 2526 950,000 9 ม.2 

30 อาคารชั้นเดียว (หองน้ํา หองสวม) 2526 211,000 16 ม.2 

31 อาคารชั้นเดียว (อาคารสูบน้ําหลังพัสดุ) 2525 398,000 15 ม.2 

32 อาคารชั้นเดียว (สโมสรนักศึกษา) 2528 175,000 155 ม.2 

33 บานชั้นเดียวแฝดคู100/8 2526 154,000 48 ม.2 

34 อาคารคอนกรีต 2 ชั้น (อาคารเรียนรวม) 2528 2,041,600 405 ม.2 

35 บานชั้นเดียวแฝดคู 2528 87,500 48 ม.2 

36 บานชั้นเดียวแฝดคู 2528 87,500 48 ม.2 

37 บานชั้นเดียวแฝดคู100/52 2528 87,500 48 ม.2 

38 บานชั้นเดียวแฝดคู100/51 2528 87,500 48 ม.2 

39 บานชั้นเดียวแฝดคู100/50 2525 87,500 48 ม.2 

40 บานชั้นเดียวแฝดคู100/49 2525 87,500 48 ม.2 

41 บานเดียวสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม100/44 2525 189,600 71.5 ม.2 

42 บานเดียวสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม100/43 2525 189,600 71.5 ม.2 

43 บานเดียวสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม100/42 2525 189,600 71.5 ม.2 

44 บานเดียวสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม100/41 2525 189,600 71.5 ม.2 

45 บานชั้นเดียวแฝดคู100/40 2527 80,500 48 ม.22 



    

46 บานชั้นเดียวแฝดคู100/39 2527 80,500 48 ม.2 

47 บานชั้นเดียวแฝดคู100/38 2527 80,500 48 ม.2 

48 บานชั้นเดียวแฝดคู100/37 2527 80,500 48 ม.2 

49 บานชั้นเดียวแฝดคู100/36 2528 87,500 48 ม.2 

50 บานชั้นเดียวแฝดคู100/35 2528 87,500 48 ม.2 

51 บานชั้นเดียวแฝดคู100/34 2526 77,000 48 ม.2 

52 บานชั้นเดียวแฝดคู100/33 2526 77,000 48 ม.2 

53 บานชั้นเดียวแฝดคู100/32 2526 77,000 48 ม.2 
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ที่ รายการ ป พ.ศ. งบประมาณ จํานวนเนื้อที ่

54 บานชั้นเดียวแฝดคู100/31 2526 77,000 48 ม.2 

55 บานชั้นเดียวแฝดคู100/30 2526 77,000 48 ม.2 

56 บานชั้นเดียวแฝดคู100/29 2526 77,000 48 ม.2 

57 บานชั้นเดียวแฝดคู100/28 2526 77,000 48 ม.2 

58 บานชั้นเดียวแฝดคู100/27 2526 77,000 48 ม.2 

59 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม100/25 2527 221,000 63 ม.2 

60 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม100/24 2527 221,000 63 ม.2 

61 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม100/23 2527 221,000 63 ม.2 

62 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม100/22 2527 221,000 63 ม.2 

63 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม100/20 2526 228,000 63 ม.2 

64 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม100/19 2526 228,000 63 ม.2 

65 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม100/18 2526 228,000 63 ม.2 

66 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม100/17 2524 200,000 71.5 ม.2 

67 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม100/16 2524 200,000 71.5 ม.2 

68 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม100/15 2524 200,000 71.5 ม.2 

69 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม100/14 2524 200,000 71.5 ม.2 



    

70 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม100/45 2524 200,000 71.5 ม.2 

71 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม100/13 2527 221,000 63 ม.2 

72 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม100/12 2527 221,000 63 ม.2 

73 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม100/11 2527 221,000 63 ม.2 

74 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม100/10 2527 221,000 63 ม.2 

75 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม100/9 2527 221,000 63 ม.2 

76 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม100/7 2527 221,000 63 ม.2 

77 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม100/6 2527 221,000 63 ม.2 

78 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม 100/5 2527 221,000 63 ม.2 

79 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม 100/4 2527 221,000 63 ม.2 

80 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม 100/3 2527 221,000 63 ม.2 
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ที่ รายการ ป พ.ศ. งบประมาณ จํานวนเนื้อที ่

81 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม 100/47 2528 310,000 56 ม.2 

82 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม 100/2 2528 310,000 56 ม.2 

83 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม 100/1 2526 310,000 56 ม.2 

84 บานเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม 100/21 2526 228,000 63 ม.2 

85 อาคารชั้นเดียว (โรงเก็บเมล็ดพันธุ) 2527 215,000 60 ม.2 

86 อาคารชั้นเดียว (โรงจักรรีดยาง) 2533 250,000 60 ม.2 

87 อาคารชั้นเดียวยกพ้ืน (สนง.พืชศาสตร) 2524 10,000 63.75 ม.2 

88 อาคารชั้นเดียว (คอกคลอดเลี้ยงลูกโค) 2528 300,000 100 ม.2 

89 รั้วลอมรอบเสาเหล็ก (คอกโคท่ัวไป) 2527 350,000 2,703 ม.2 

90 อาคารชั้นเดียว (คอกโคเนื้อ) 2527 355,000 368 ม.2 

91 อาคารชั้นเดียว (อาคารสัตวศาสตร) 2523 600,000 270 ม.2 



    

92 อาคารชั้นเดียว จั่ว 2 ชั้น(คอกสุกรขุน) 2527 357,000 189 ม.2 

93 อาคารชั้นเดียว จั่ว 2 ชั้น(คอกสุกรขุน) 2524 330,000 405 ม.2 

94 อาคารชั้นเดียว จั่ว 2 ชั้น(อาคารเรียน) 2528 2,041,600 405 ม.2 

95 อาคารชั้นเดียว จั่ว 2 ชั้น(คอกสุกรพันธุ) 2528 300,000 189 ม.2 

96 อาคารชั้นเดียว จั่ว 2 ชั้น(คอกไกกระทง) 2524 235,000 168 ม.2 

97 อาคารชั้นเดียว จั่ว 2 ชั้น(คอกพักแกะ) 2524 291,000 168 ม.2 

98 อาคารชั้นเดียว จั่ว 2 ชั้น(คอกเปด) 2528 210,000 252 ม.2 

99 อาคารชั้นเดียว (โรงเก็บเครื่องทุนแรง) 2528 547,723 336 ม.2 

100 อาคารคอนกรีต(อาคารฝกอบรม) 2528 1,223,820 256 ม.2 

101 อาคารชั้นเดียว  2528 235,000 144 ม.2 

102 อาคารชั้นเดียว (ฉางและลานตาก) 2527 359,600 700 ม.2 

103 อาคารชั้นเดียว (โรงเก็บปุย) 2527 215,000 96 ม.2 

104 อาคารชั้นเดียว (อาคารพืชศาสตร) 2524 600,000 384 ม.2 

105 อาคารชั้นเดียว (อาคารเพาะชํา) 2524 485,000 72 ม.2 

106 อาคารชั้นเดียว (อาคารเพาะชํา) 2524 210,000 160 ม.2 

107 อาคารชั้นเดียว (อาคารฝกชางไฟฟา) 2525 1,149,178 288 ม.2 

108 อาคารชั้นเดียว (โรงเก็บรถแทรกเตอร) 2524 285,000 206.25 ม.2 
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ที่ รายการ ป พ.ศ. งบประมาณ จํานวนเนื้อที ่

109 อาคารชั้นเดียว (พัสดุกลาง) 2526 452,000 240 ม.2 

110 อาคารชั้นเดียว (อาคารชางกอสราง) 2523 600,000 384 ม.2 

111 อาคารชั้นเดียว (หอประชุมโรงอาหาร) 2526 1,500,000 672 ม.2 

112 อาคารชั้นเดียว (คณะอุตสาหกรรม) 2528 394,000 162 ม.2 

113 อาคารชั้นเดียว (อาคารเกษตรกลวิธาน) 2527 659,230 480 ม.2 

114 อาคารชั้นเดียว (โรงสูบน้ําปอมยาม)  150,000 9 ม.2 

115 อาคารคอนกรีตชั้นเดียว (หองสมุด) 2525 752,000 192 ม.2 



    

116 อาคารคอนกรีตสองชั้น (อาคารพ้ืนฐาน) 2527 2,000,000 405 ม.2 

117 อาคารคอนกรีตสองชั้น (ตึกอํานวยการ) 2527 1,200,000 270 ม.2 
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พ้ืนท่ีท่ีใชในการปลูกพืชเศรษฐกิจ ของวิทยาลัย 

 

พ้ืนท่ีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่       มีพ้ืนท่ีท้ังสิ้น  1,708  ไร 1 งาน  47 ตารางวา 

- มอบใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกระบี่ ประมาณ 400    ไร    

- ถูกบุกรุก  ประมาณ    300    ไร 

- เหลือสุทธิ ประมาณ   1,008    ไร  



    

พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ 

- ปลูกปาลมน้ํามัน 12 แปลง รวมพ้ืนท่ีประมาณ  400   ไร 

*แปลงท่ี 1  จํานวน   45 ไร (พันธุคอสตาริกา  จํานวน 976 ตน ปท่ีปลูก 2528) บริเวณประมง 

*แปลงท่ี 2  จํานวน     8 ไร (พันธุคอสตาริกา  จํานวน 182 ตน ปท่ีปลูก 2528) บริเวณอุตสาหกรรม 

*แปลงท่ี 3  จํานวน  110 ไร (พันธุคอสตาริกา จํานวน 2,443 ตน ปท่ีปลูก 2530) บริเวณระยะสั้น 

*แปลงท่ี 4  จํานวน    50 ไร (พันธุดาม่ี จํานวน 1,075 ตน ปท่ีปลูก 2542) บริเวณทายอางท้ิงขยะ 

*แปลงท่ี 5  จํานวน    50 ไร (พันธุคอสตาริกา จํานวน 1,073 ตน ปท่ีปลูก 2542) หลังบานพักอ.กลาย 

*แปลงท่ี 6  จํานวน      5 ไร (พันธุดาม่ี จํานวน 97 ตน ปท่ีปลูก 2542) บริเวณศูนยวิทยบริการ 

*แปลงท่ี 7  จํานวน    29 ไร (พันธุดาม่ี จํานวน 638 ตน ปท่ีปลูก 2546) บริเวณลานฝกขับรถ 

*แปลงท่ี 8  จํานวน    25 ไร (พันธุคอสตาริกา จํานวน 547 ตน ปท่ีปลูก 2546) บริเวณหนาประมง 

*แปลงท่ี 9  จํานวน    11 ไร (พันธุคอสตาริกา จํานวน 330 ตน ปท่ีปลูก 2553) บริเวณคอกแพะ 

*แปลงท่ี 10  จํานวน    11 ไร (พันธุโกลเดนเทเนอรา จํานวน 300 ตน ปท่ีปลูก 2552) บริเวณหอพักชาย 

*แปลงท่ี 11  จํานวน    12 ไร (พันธุซีหราด 220 ตน  ปท่ีปลูก 2553) บริเวณหลังตึกอํานวยการเกา 

*แปลงท่ี 12 จํานวน   10 ไร (พันธุซีหราด 230 ตน ปท่ีปลูก 2553) หลังบาน อ.บรรจบ 

 

- ปลูกยางพารา จํานวน 3 แปลง พ้ืนท่ีประมาณ 120  ไร 

*แปลงท่ี 1 จํานวน 70 ไร (บริเวณคณะวิชาประมง) 

*แปลงท่ี 2 จํานวน 10 ไร (บริเวณรานคาสหกรณ) 

*แปลงท่ี 3 จํานวน 40 ไร (บริเวณหลังหอพักหญิง) 
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รายช่ือสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาฝกงาน 

สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ  แผนกวิชาบริหารธุรกิจ  

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยูสถานประกอบการ 

(ท่ีสามารถติดตอได) 

1. รานปญญาชน  

2. บริษัท PC & OA center จก. 94/4-5 ถ.มหาราช ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

3. ท่ีวาการอําเภอเขาพนม ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 

4. องคการบริหารสวนตําบลเขาพนม 222 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 

5. ราน MM เพ่ือนนักเรียนงานพิมพ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎรธานี 

6. รานดอค.เนต คอมพิวเตอร 20 ถ.รวมจิต ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

7. องคการบริหารสวนตําบลหวยยูง ต.หวยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 

8. ท่ีวาการอําเภอเหนือคลอง ถ.เหนือคลอง-พรุเตียว ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี81130 

9. ราน Computer house 261/4-5 ถ.อาวลึก-แหลมสัก ต.อาวลึกใต อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 81110 

 

สาขาวิชา  การขาย   

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยูสถานประกอบการ 

(ท่ีสามารถติดตอได) 

1 บริษัทซี พี ออลล จํากัด ม.ภูเก็ตการเดนทวิลล ซ.สุธะโต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

 

สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเท่ียว,การจัดการธุรกิจทองเท่ียว 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยูสถานประกอบการ 

(ท่ีสามารถติดตอได) 

1. บริษัท อาราว ทราเวลแอนดอารทแคนูอ้ิง 31/12 ม.2 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

2. บริษัท Krabi Freedom Travel&Tour 33/04392 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

3. บริษัท ฟอรเฟรนดแทรเวลแอนดทัวร 245/5 ม.2 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

4. บริษัท อาวนางโฟโตทราเวล 205 ม.2 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

5. บริษัท Krabi Mystery Tour&Travel 287/1 ม.2 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

6. บริษัท อันดามันกระบี่ทราเวล แอนดทัวร 247/3 ม.5 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

7. หางหุนสวนจํากัดโชคไพศาลอันดามันซี 416/1 ม.2 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

8. บริษัท พีพี แฟมิลี่ กําจัด 147 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 



    

9. บริษัท Krabi Kingdom Travel&Tour 105/4 ม.5 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

10. บริษัท อาวนางออรคิด 141 ม.2 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

11 หางหุนสวนจํากัดโชคไพศาลอันดามันซี 416/1 ม.2 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 
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สาขาวิชา พืชศาสตร   

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยูสถานประกอบการ 

(ท่ีสามารถติดตอได) 

1. ศูนยการเรียนรูบานเขากลม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

2. ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัย

การผลิต 

ตู ปณ.5 ปณ กระบี่ 81000 

3. ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 

4. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร 

จังหวัดสุราษฎรธานี (พืชสวน) 

ม.5 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84100 

 

 

สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิทัศน      

ลําดับท่ี ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยูสถานประกอบการ 

(ท่ีสามารถติดตอได) 

1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 100 ม.6 ต.หวยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 

2 รานทนานนทแลนดสเคป อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 

 

สาขาวิชา  ชางเกษตร    

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยูสถานประกอบการ 

(ท่ีสามารถติดตอได) 

1 อูศรีสวัสดิ์ยานยนต 355 ม.1 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 

2 บริษัทโตโยตา อันดามันจํากัด 175 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

3 อูนิวัฒนการชาง 214 ม.11 ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

4 อูนิศาการชาง 53/1 ม.3 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 



    

5 องคการบริหารสวนตําบลโคกยาง ม.4 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 

 

 

สาขาวิชา  อุตสาหกรรมเกษตร    

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยูสถานประกอบการ 

(ท่ีสามารถติดตอได) 

1 บริษัทมหาชนกําจัด บิ๊กซีซูเปอรเซ็น

เตอร สาขากระบี่ 

อ.เมือง  จ.กระบี่  81000 
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สาขาวิชา  สัตวศาสตร    

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยูสถานประกอบการ 

(ท่ีสามารถติดตอได) 

1 รัตนกิจฟารม อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี 15230 

2 ฟารมคลองใหญ 2238 ม.1 ต.หนองไผแกว อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20220 

 

สาขาวิชา  เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยูสถานประกอบการ 

(ท่ีสามารถติดตอได) 

1 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงพังงา จ.พังงา 

 

สาขาวิชา  การจัดการทรัพยากรมนุษย 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยูสถานประกอบการ 

(ท่ีสามารถติดตอได) 

1. หางหุนสวนจํากัด กระบี่พีรกิจลิสซ่ิง 552/5-7 ม.6 ต.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 

2. ท่ีทําการไปรษณียชัยบุรี 117/2 ม.1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎรธานี 84350 

3. โรงพยาบาลกระบ่ี 325 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

4. บ.อนุภาษมอเตอรเซลล(กระบี่)จก. 114 ม.11 ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

5. บ.ที.เอ.มาเนจเมนทคอรโปเรชั่น(1999) 390 ชั้น 4 โซน D ถ.รามคําแหง ต.บางกะป อ.หัวหมาก 

กทม.10250 



    

6. สถานีอนามัยบานเขาดิน 68 ม.4 ต.หนาเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 

7. โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 837/3 ม.2 ต.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 

8. โรงแรมอาวนางวิลลารีสอรท 113 ม.2 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

9. โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลสินปุน 58 ม.4 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 

10. คลินิกแพทยพงษศักดิ์เวชกรรมกระบี่ 98/9-10 ถ.มหาราช ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

11. บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก. 191 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่ 

81000 

12. บ.เอ็ม เค เรสเตอรอง 191 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่ 

81000 

13. อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมู

เกาะพีพี 

79 ม.5 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 
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สาขาวิชา  การจัดการทรัพยากรมนุษย 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยูสถานประกอบการ 

(ท่ีสามารถติดตอได) 

14. โรงเรียนสังขทองวิทยา 868 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 

15. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 100 ม.6 ต.หวยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 

16. โรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษา 

ไอเลิรนนิ่ง 

223/43 ถ.มหาราช ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

17. สนง.กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติบานทุงสาคร 

88 ม.4 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 

18. ทุงทับเชือกน้ํายางสด 27 ม.8 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 

19. โรงงานไฟฟาเขาพนม 199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 

20. สมาคมแพทยแผนไทยเครือขายศูนย

พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกระบี่ 

896/18 ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 

21. สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี26 298 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

22. การจัดการศูนยสาธิตเพ่ือการตลาด บานคลองทรายขาว ต.คลองยา อ.อาวลึก จ.กระบี่ 81110 

23. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไหนหนัง ม.3 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

24. สยามอลูมิเนียม 80 ม.4 ต.อาวลึกใต อ.อาวลึก จ.กระบี่ 81110 

25. รานวรรณศิริเฟอรนิเจอร 113 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.อาวลึกเหนือ อ.อาวลึก จ.กระบี่ 



    

26. รานขนุนมินิมารท 62 ม.3 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 

27. รานเสริมสวยนองเบียร 31/2 ม.5 ต.เขาใหญ อ.อาวลึก จ.กระบี่ 81110 

28. สนง.เอส.เอ็มการบัญชี 147 ม.3 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

29. หองสมุดเฉลิมราชกุมารีอาวลึก 15/7 ต.อาวลึกเหนือ อ.อาวลึก จ.กระบี่ 81110 

30. บ.ซีพี ออลล จํากัดมหาชนสาขาอาวลึกเหนือ 3/9 ท.3 ต.อาวลึกเหนือ อ.อาวลึก จ.กระบี่ 81110 

31. บ.ซีพี ออลล จํากัดมหาชนสาขาธาร

โบกขรณี 

2/23-24 ม.2 ต.อาวลึกใต อ.อาวลึก จ.กระบี่ 81110 

32. ชุมนุมสหกรณการยางกระบี่จํากัด 4/1 ม.9 ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม จ.กระบี่ 81120 

33. รานฟลาวเวอร&ก๊ิฟ 136/10 ม.7 ต.อาวลึกใต อ.อาวลึก จ.กระบี่ 81110 

34. โรงเรียนบานคลองยา (เจริญราษฎร

สามัคคี) 

ม.3 ต.คลองยา อ.อาวลึก จ.กระบี่ 81110 

35. โรงเรียนบานบางเจริญ ม.5 ต.นาเหนือ อ.อาวลึก จ.กระบี่ 81110 
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สาขาวิชา  การจัดการทรัพยากรมนุษย 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยูสถานประกอบการ 

(ท่ีสามารถติดตอได) 

36. สน.เทศบาลตําบลอาวลึกใต 1 ม.2 ต.อาวลึกใต อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 81110 

37. รานหองภาพอาวลึกโฟโต 7/14 ม.2 ต.อาวลึกใต อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 81110 

38. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนุรูลอิสลาม(บาน

นาเหนือ) 

108 ม.1 ต.อาวลึกนอย อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 81110 

39. ราน ไอทีดอตคอม 103 ม.7 ต.อาวลึกใต อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 81110 

40. P.N.แมนช่ัน 217/35 ม.7 ต.อาวลึกใต อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 81110 

41. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุง(อบต.เขา

คราม) 

ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000 

42. องคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000 
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การฝกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมระยะส้ันและโครงการตาง ๆ 

ปงบประมาณ  2554 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 

 

รุน/ชื่อหลักสูตร 

งานฝกอบรมเกษตรระยะสั้น 

ระยะเวลา

อบรม (วัน) 

จํานวนผูเขารับ

การอบรม(คน) 
สถานท่ีฝกอบรม 

รุนท่ี 1 การทําชองชํารวยจากเครื่องหนัง 5 40 เรือนจํากลางจังหวัดกระบ่ี 

รุนท่ี 2 เทคโนโลยีพ้ืนฐานในการผลิต

นํ้ามันปาลม 

7 60 

(ช=51,ญ=9) 

ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกระบ่ี 

รุนท่ี 3 การทํากระเปาจักรสานจากใย

พลาสติก 

6 45 

(ช=5,ญ=41) 

ศาลาเอนกประสงค ม.7 ต.เหนือคลอง 

รุนท่ี 4 การเพาะเห็ดแครง 10 65 

(ช=36,ญ=29) 

แผนกวิชาพืชศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

กระบ่ี 

รุนท่ี 5 การเพาะเห็ดเพ่ือการคา 5 41 

(ช=26,ญ=15) 

แผนกวิชาพืชศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

กระบ่ี 

รุนท่ี 6 โครงการชีววิถี 5 63 

(ช=63,ญ=-) 

เรือนจําช่ัวคราวกระบ่ีนอย อ.เมือง จ.กระบ่ี 

รุนท่ี 7  การเดินไฟฟาในฟารม 5 36  

รุนท่ี 8  การเลี้ยงปลาดุก 5 36 

(ช=12,ญ=24) 

โรงเรียนบานคลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี 

โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน 

     ภาระกิจท่ี 1 ศูนยซอมสราง 10 87 บานกอตง ม.1 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 

     ภาระกิจท่ี 2 สุขอนามัยพ้ืนฐาน 1 50 ศาลาองคการบริหารสวนตําบลเขาดิน อ.เขาพนม 

     ภาระกิจท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมถายทอด           1 30 ศาลาองคการบริหารสวนตําบลเขาดิน อ.เขาพนม 
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ประวัติเมืองกระบี่ 

  กระบี่  เปนจังหวัดหนึ่งทางภาคใต ตั้งอยูริมฝงทะเลอันดามัน  จากหลักฐานทาง

โบราณคดีสันนิษฐานไดวา  บริเวณเมืองกระบี่เคยเปนแหลงชุมชนโบราณสมัยกอนประวัติศาสตร และ

ตอเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร กลาวกันวาดินแดนนี้แตเดิมคือ เมืองบันไทยสมอ 1 ใน 12 เมือง

นักษัตร  ท่ีใชตราลิงเปนตราประจําเมืองข้ึนกับอาณาจักรนครศรีธรรมราช 

  จังหวัดกระบี่ตั้งข้ึนในรัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร ในอดีตเปนเพียงแขวงหนึ่งอยู

ในอํานาจการปกครองและบังคับบัญชาของเมืองนครศรีธรรมราช  เรียกวา   แขวงเมืองปกาสัย

เจาพระยาผูครองเมืองนครศรีธรรมราชไดใหพระปลัดมาตั้งคายทําพะเนียดจับชางในทองท่ีตําบล  

ปกาสัย  ไดมีราษฏรจากเมืองนครศรีธรรมราชอพยพติดตามมาตั้งหลักแหลงทํามาหากินเพ่ิมมากข้ึน  

พระปลัดจึงยกตําบลข้ึนเปน  แขวงเมืองปกาสัย  ข้ึนตอเมืองนครศรีธรรมราช 

  ประมาณป พ.ศ.2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 5  ไดทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งท่ีทําการอยูท่ีตําบลกระบี่ใหญ(บานตลาดเกา) ในทองท่ีอําเภอเมืองกระบี่

ปจจุบัน  แตยังคงใหเปนเมืองเอกของเมืองนครศรีธรรมราชตามเดิม  มีหลวงเทพเสนาเปนเจาเมือง

กระบี่เปนคนแรก  ในป พ.ศ. 2418  ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหแยกเมืองกระบี่ออกจากการ

ปกครองของเมืองนครศรีธรรมราชเปนเมืองจัตวาข้ึนตรงตอกรุงเทพมหานคร  

  ครั้นเม่ือ พ.ศ. 2433 พระยารัษฏานุประดิษฐ(คอซิมบี้ ณ ระนอง)สมุหเทศาภิบาล

ประสงคจะใหอยูใกลทาเรือเพ่ือความสะดวกในการทํามาคาขายกับตางประเทศ  จึงไดยายศาลากลาง

จากบานตลาดเกามาตั้งท่ีตั้งปจจุบันนี้  ตอมาศาลากลางนั้นทรุดโทรมจึงไดสรางใหม  เม่ือ พ .ศ. 2475 ณ 

ริมฝงแมน้ํากระบี่ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง กระบี่  ตรงขามท่ีตั้งปจจุบันไปทางทิศตะวันออก  

  ตอมาในสมัยของนายพุก  ฤกษเกษม ผูวาราชการจังหวัด  พรอมดวยเจาหนาท่ีสํานัก

ผังเมืองไดพิจารณาสรางศาลากลางหลังใหมเพ่ือทดแทนหลังเกาท่ีทรุดโทรมมาก  โดยเห็นวาสถานท่ีท่ี

เคยตั้งศาลากลางเม่ือครั้ง พ.ศ.2433 เปนท่ีเหมาะสมและสงางามประกอบกับท่ีตั้งของตัวศาลากลางหลัง

ใหมนี้หันไปทางพระบรมมหาราชวัง  จะเปนท่ีเตือนใจของขารชการตลอดจนประชาชนใหรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณของลนเกลาท้ังสองพระองค  ท่ีไดทรงเสด็จมาเยี่ยมจังหวัดกระบี่เม่ือป พ .ศ. 2502  จึงได

สรางข้ึน ณ ท่ีปจจุบันนี้ 

  ความหมายของคําวา กระบ่ี มีตํานานเลาสืบกันมาวาชาวบานไดขุดพบมีดดาบโบราณ

ใหญเลมหนึ่ง ไดนํามามอบใหกับเจาเมืองกระบี่  ตอมาไดขุดพบดาบเลมเล็กอีกเลมหนึ่ง  ก็นํามามอบให

เจาเมืองกระบี่เชนกัน  เจาเมืองกระบี่เห็นวาเปนดาบโบราณควรเก็บรักษาไวเปนดาบคูบานคูเมือง  แต

ขณะนั้นยังสรางเมืองไมเสร็จจึงไดนําดาบไปเก็บไวในถํ้าเขาขนาบน้ํา  โดยวางไขวกัน ลักษณะการวางจึง

เปนสัญลักษณของตราประจําเมืองคือดาบไขวทาบอยูบนภูเขาขนาบน้ําและท่ี ซ่ึงขุดพบดาบเลมใหญจึง

ตั้งชื่อวา  “ บานกระบ่ีใหญ “    และท่ีขุดพบดาบเล็กตั้งชื่อวา     “ บานกระบ่ีนอย “ 



    

แตอีกตํานานหนึ่งสันนิษฐานวาคําวา “กระบ่ี” อาจเรียกชื่อตามพันธุไมชนิดหนึ่งท่ีมีชุกชุมใน

ทองท่ีคือตนหลุมพีจึงเรียกชื่อบานวา “บานหลุมพี” มีชาวมาลายูท่ีมาคาขาย ไดเรียกชื่อเพ้ียนไปเปน 

“กะ-ลู-บี” หรือ “คอโลบี” ตอมาไดปรับใหเปนสําเนียงไทยวา “กระบ่ี” 

 ในป  พ.ศ.  2476    ไดมีการจัดระเบียบการบริหารสวนภูมิภาคแบงออกเปนจังหวัดและอําเภอ 

จึงไดมีการยกเลิกการปกครองแบบมณฑล เพราะตองการใหอํานาจแกสวนภูมิภาคมากข้ึน  

ท่ีตั้งและอาณาเขต 
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 จังหวัดกระบี่ ตั้งอยูทางดานฝงทะเลตะวันตกของภาคใต ติดกับทะเลอันดามัน อยูหางจาก

กรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ถ.เพชรเกษม) ประมาณ 814 กม. มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 4,708,512 

ตร.กม. หรือประมาณ 2,842,820 ไร 

อาณาเขตติดตอ 

 ทิศเหนือ จด  จังหวัดพังงาและจังหวัดสุราษฎรธานี 

 ทิศใต  จด  จังหวัดตรังและทะเลอันดามัน 

 ทิศตะวันออก จด  จังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ทิศตะวันตก จด  จังหวัดพังงาและทะเลอันดามัน 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัดกระบี่ ทางตอนเหนือประกอบดวยเทือกเขายาวทอดตัว

ไปในแนวเหนือใต สลับกับสภาพพ้ืนท่ีแบบลูกคลื่นลอนลาด และลอนชัน มีท่ีราบชายฝงทะเลทางดาน

ตะวันตก บริเวณทางตอนใต มีสภาพภูมิประเทศเปนภูเขากระจัดกระจาย  สลับกับพ้ืนท่ีแบบลูกคลื่น 

สวนบริเวณทางตอนใตสุดและตะวันตกเฉียงใต มีสภาพพ้ืนท่ีเปนแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงคอนขาง

เรียบ และมีภูเขาสูง ๆ ต่ํา ๆ สลับกันไป บริเวณดานตะวันตกมีลักษณะเปนชายฝงติดกับทะเลอันดามัน

ยาวประมาณ 160 กม. ประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญประมาณ 130 เกาะ แตเปนเกาะท่ีมีประชากร

อาศัยอยูเพียง 13 เกาะ  เกาะท่ีสําคัญ ไดแก เกาะลันตา เปนท่ีตั้งของอําเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี 

ซ่ึงอยูในเขตอําเภอเมือง เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงามติดอันดับของโลก  บริเวณตัวเมืองมีแมน้ํากระบี่ 

ยาวประมาณ 5 กม. ไหลผานลงสูทะเลอันดามัน ท่ี ต.ปากน้ํา นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่

ใหญ และคลองกระบี่นอย ซ่ึงมีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาพนมเบญจา เทือกเขาท่ีสูงท่ีสุดในจังหวัดกระบี่ 

 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 จังหวัดกระบี่  มีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตรอน ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต

และตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงทําใหฝนตกชุกตลอดป และมีเพียง 2 ฤดู คือ 

ฤดูรอน  มี 4 เดือน เริ่มตั้งแตเดือน พฤศจิกายน ไปจนถึงเดือน เมษายน 

ฤดูฝน  มี 8 เดือน เริ่มตั้งแตเดือน พฤษภาคม ท่ีเรียกวาฝนแปดแดดสี่ ไปจนถึงเดือนตุลาคม 



    

จากการท่ีมีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตรอน อุณหภูมิในแตละฤดูกาลจึงไมแตกตางกัน

มากนัก คืออยูระหวาง 17.9 - 39.1 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยอยูในชวงประมาณ 

2,069.88 - 2,263.1  มิลลิเมตรตอป 

หนวยการปกครอง 

 จังหวัดกระบี่ แบงการปกครองออกเปน 8 อําเภอ  51 ตําบล 383 หมูบาน  1 องคการบริหาร

สวนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 9 เทศบาลตําบล และ 51 องคการบริหารสวนตําบล 
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เสนทางสูกระบ่ี 
 

เสนทางรถยนต สามารถไปได 3 เสนทาง คือ 

 เสนทางท่ี 1  จากกรุงเทพฯ ใชเสนทางหลวงหมายเลข 4 (ถ.เพชรเกษม) ผาน จ.เพชรบุรี  

ประจวบคีรีขันธ  ชุมพร  ระนอง  พังงา  กระบี่ ระยะทาง 946 กม. 

 เสนทางท่ี 2  จากกรุงเทพฯ ใชเสนทางหลวงหมายเลข 4 (ถ.เพชรเกษม) ถึง จ.ชุมพร แลวตอ

ดวยเสนทางหลวงหมายเลข 41 ผาน อ.หลังสวน จ.ชุมพร เขาสู อ.ไชยา อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี 

จากนั้นใชเสนทางหลวงหมายเลข 4035 ถึง อ.อาวลึก แลววกเขาสูทางหลวงหมายเลข 4 อีกครั้ง เขาสู 

จ.กระบี่ ระยะทาง 814 กม. 

 หรือสามารถใชเสนทางใหมแยกจาก อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี (ทางหลวงหมายเลข 44) เขา อ.

นาเดิม  อ.เคียนซา  จ.สุราษฎรธานี  แลวเขาทาง อ.ปลายพระยา  อ.อาวลึก  จ.กระบี่ 

 เสนทางท่ี  3  จากจังหวัดภูเก็ต  ใชเสนทางหลวงหมายเลข 402 ตอดวยทางหลวงหมายเลข 4 

ผาน ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง  อ.ทับปุด  จ.พังงา เขาสู อ.อาวลึก  จ.กระบี่ ระยะทาง 185 กม. 

รถโดยสารประจําทาง 

 บริษัท ขนสง จํากัด มีบริการรถโดยสารธรรมดา,  รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1  ชั้น 2 และ VIP 

จาก กรุงเทพฯ -กระบี่  และ กระบี่ - กรุงเทพฯ ออกจากสถานีขนสงสายใตใหม วันละหลายเท่ียว ใช

เวลาเดินทางประมาณ 11-12 ชั่วโมง  



    

เสนทางรถไฟ  จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ลงได 3 สถานี คือ 

1. สถานีรถไฟพุนพิน จ.สุราษฎรธานี แลวเดินทางตอโดยรถยนตโดยสารไปยัง จ.กระบี่ 

ระยะทาง 160 กม. 

2. สถานีรถไฟทุงสง จ.นครศรีธรรมราช แลวเดินทางตอโดยรถยนตโดยสารไปยัง จ.กระบี่ 

ระยะทาง 150 กม. 

3. สถานีรถไฟ จ.ตรัง แลวเดินทางตอโดยรถยนตโดยสารไปยัง จ.กระบี่ ระยะทาง 130 กม. 

โดยเครื่องบิน 

 มีสายการบินภายในประเทศ 4 สายการบิน คือ การบินไทย  บางกอกแอรเวย  พี.บี.แอร และ

ภูเก็ตแอรไลน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-กระบี่ , กระบี่-ภูเก็ต, กระบี่-สมุย และสายการบินตางประเทศซิลค

แอรไป-กลับ กระบี่-สิงคโปร, เบอรจายา แอร ไป-กลับ กระบี่-มาเลเซีย และในป พ.ศ. 2548 จะสามารถ

ข้ึน-ลง ดวยเครื่องบินขนาดใหญได 
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      สถานท่ีทองเท่ียว 
 

 กระบี่ไดรับการประกาศใหเปนจังหวัดทองเท่ียวตั้งแตป พ.ศ.  2528  ซ่ึงมีแหลงทองเท่ียวถึง 52 

แหง โดยแบงเปนแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 48 แหง  แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร

โบราณสถาน 2 แหง และแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม/หัตถกรรม 2 แหง  แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ ๆ

ของจังหวัดกระบี่ 

เขาขนาบน้ํา   เปนเขาหินปูนเล็ก ๆ สองลูก สูงประมาณ 100 เมตร  ซ่ึงตั้ง

ขนาบแมน้ํากระบี่ มีลักษณะเปนเขาขนาบน้ําท่ีรายลอมไปดวยคลองกระบี่

และปาชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ ถือเปนสัญลักษณของเมืองกระบี่  สามารถ

เดินทางไปเท่ียวชมเขาขนาบน้ําไดโดยเชาเรือหางยาวจากทาเรือเจาฟา ใช



    

เวลาเพียง 15 นาที ภายในถํ้ามีหินงอก หินยอยสวยงาม บริเวณนี้เคยพบซากโครงกระดูกมนุษยจํานวน

มาก สันนิษฐานกันวาอาจเปนโครงกระดูกของกลุมคนท่ีอพยพเขามาตั้งหลักแหลงในอดีต 

สํานักวิปสสนาถ้ําเสือเขาแกว และอาวลูกธนู   เปนสํานักสงฆท่ีตั้งอยู

ทามกลางปาเขา ตั้งอยูท่ีบานถํ้าเสือ ต.กระบี่นอย  หางจากตัวเมืองกระบี่ไป

ตาม ถ.ศรีตรัง แลวแยกซายเขาสู ถ.ราษฎรพัฒนา ประมาณ 9 กม. เหตุท่ีได

ชื่อวา "ถํ้าเสือ" เพราะบริเวณดานหนาของทิวเขาอาวลูกธนู หรือท่ีเรียกกันวา 

"เขาแกว" เคยมีเสือโครงขนาดใหญอาศัยอยู  สภาพโดยท่ัวไปเปนสวนปา มี

จุดชมวิวเมืองกระบี่ ซ่ึงตองไตบันไดเดินข้ึนเขาไปหลายรอยข้ัน ภายในวัดมีถํ้าอยูหลายแหง บริเวณ

เดียวกับถํ้ายังมีตนไมโบราณขนาดใหญอายุกวารอยป จํานวน 2 ตน คือ ตนสมพง และตนตะโกเขา 

นอกจากนี้ยังเปนแหลงโบราณคดีท่ีสําคัญถึง 2 สมัย คือ สมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยแรกเริ่ม

ประวัติศาสตร มีการขุดพบเครื่องมือหินเศษภาชนะดินเขา พระพิมพดิบ 

ถ้ําเสด็จ   ตั้งอยูท่ีหมูบานหนองกก  ต.ไสไทย  หางจากตัวเมืองกระบี่

ประมาณ 7 กม. ชาวบานตั้งชื่อถํ้าใหเปนมงคลนาม เนื่องจากเม่ือป พ.ศ. 

2452  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ครั้งท่ีทรงดํารงพระ

อิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  ไดเสด็จพระราชดําเนิน

ทอดพระเนตรถํ้าแหงนี้ ชาวบานจึงเรียกชื่อถํ้านี้วา "ถํ้าเสด็จ" ตั้งแตนั้นมา ภายในถํ้ามีหินงอกหินยอย

สวยงาม 

  อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา - หมูเกาะพีพ ี ครอบคลุมพ้ืนท่ี   

  บริเวณ ต.หนองทะเล ต.อาวนาง ต.ไสไทยและ ต.ปากน้ํา อ.เมืองกระบี่  จาก 

  ตัวเมืองกระบี่ ประมาณ 22 กม. โดยใชเสนทางหลวงหมายเลข 4034 เลี้ยว 

  ซายท่ีบานชองพลี เขาสุทางหลวงหมายเลข 4202 ประมาณ 6 กม. ก็จะถึงท่ี

ทําการอุทยานฯ แหงนี้มีเนื้อท่ีประมาณ 389.96 ตร.กม. หรือประมาณ 

243,725 ไร  เปนอุทยานแหงชาติทางทะเลท่ีมีความสวยงาม ท้ังแนวปะการับ  กัลปงหา  ถํ้า และหนา

ผาของเขาหินปูนเปนชั้น ๆ มีหาดทรายขาวสะอาดเปนแนวยาว ภายในอุทยานฯ ยังมีแหลงทองเท่ียวท่ี 
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นาสนใจอยูอีกหลายแหง ไมวาจะเปนหาดนพรัตนธารา  หรือท่ีชาวบานเรียกกันวา หาดคลองแหง  

สุสานหอย  เขาหางนาค  หรือแมแตหมูเกาะพีพี  หมูเกาปอดะและอาวนาง ก็อยูในเขตอุทยานฯ แหงนี้

เชนกัน 
หมูเกาะพีพ ี มรกตแหงอันดามัน  หางจากชายฝงกระบี่ออกไปเพียง 42 

กม. เปนท่ีตั้งของหมูเกาะแหงหนึ่ง  ซ่ึงมีชื่อเสียงท่ีสุดในจังหวัดกระบี่ ดวย

ความงดงามท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณ จนเปนท่ีเลื่องลือไปท่ัวโลก นั่นก็คือ 

หมูเกาะพีพี   ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา - หมูเกาะพีพี 



    

ต.อาวนาง เปนเสนทางผานของการเดินเรือกระบี่ และภูเก็ต  มีความงดงามทางธรรมชาติท้ังบนเกาะ

และใตทะเล  เกาะแหงนี้มีเนื้อท่ีประมาณ 5,880 ไร ประกอบดวยหมูเกาะกลางทะเล 6 เกาะ คือ  เกาะ

ขนาดใหญ 2 เกาะ ไดแก  เกาะพีพีดอน และเกาะพีพีเล นอกจากนี้ยังมีเกาะเล็ก ๆ อีก 4 เกาะ ไดแก 

เกาะไผหรือเกาะไมไผ  เกาะยูง  เกาะปดะนอก  และเกาะปดะใน 

อาวนาง   ตั้งอยูท่ี ต.อาวนาง หางจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ 20 

กม. และอยูหางจากหาดนพรัตนธาราไปทางทิศใตประมาณ 6 กม. 

สามารถเดินทางโดยรถยนตไดสะดวก  เพราะมีปายบอกตลอด

เสนทาง และยังมีรถโดยสารจากตัวเมืองกระบี่ไปยังอาวนางดวย 

 

 

อาวไรเล   ชาดหาดนี้ถูกแยกออกจากอาวนางดวยภูเขาหรือหนาผาก้ัน 

สามารถเขาถึงไดโดยทางเรือเทานั้น  การเดินทางจากตัวเมืองกระบี่โดย

เรือหางยาวจากสะพานเจาฟา ใชเวลาประมาณ 40 นาที หรือจากทาเรือ

อาวนางประมาณ 20 นาที  อาวแหงนี้มีชื่อเสียงมาในเรื่องของการปนหนา

ผา ซ่ึงท่ีนี่จะมีการสอนปนหนาฝาตั้งแตข้ันพ้ืนฐานไปจนถึงระดับมืออาชีพ

อาวไรเลมีลักษณะเปนปลายแหลมขนาบดวยอาวสองดาน 

อุทยานแหงชาติธารโบกขรณี   ตั้งอยูท่ี ต.อาวลึกใต อ.อาวลึก  โดย

เดินทางจากตัวเมืองกระบี่ถึงสี่แยก อ.อาวลึก เลี้ยวซายไปตามถนนอาวลึก 

- แหลมสัก ประมาณ 1 กม. เลี้ยวขวาเขาไปอีกประมาณ 300 เมตร   ก็

จะถึงท่ีทําการอุทยานฯ หรือสามารถเชาเหมาเรือหางยาวจากทาเรือ

แหลมสักไปยังอุทยานฯ ได  คาโดยสารคิดตามระยะทางใกล-ไกล  อุทยานแหงชาติธารโบกขรณีเปน

แหลงกําเนิดตนน้ําลําธารหลายสาย สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจภายในเขตอุทยานฯ ไดแก ภาพเขียน สี

ยุคกอนประวัติศาสตร  ซ่ึงจะพบไดท่ีถํ้าชาวเล  ถํ้าผีหัวโต  ถํ้าหัวกะโหลกใน ฯลฯ  

หมูเกาะหอง  หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เกาะเหลาปเละ ตั้งอยูทางทิศ 

ตะวันตกของตัวเมืองกระบี่ หางจากอาวนางโดยทางเรือเร็ว ประมาณ 40 

นาที เกาะแหงนี้เปนท่ีตั้งของหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติธารโบกขรณี มี

หาดทรายขาวละเอียด 2 หาด หาดดานหนาเปนท่ีจอดเรือโดยสาร  จึงไม

นิยมลงเลนน้ํา สวนหาดอีกดานหนึ่ง น้ําทะเลเปนสีเขียวใสสะอาดมาก มี 
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แนวปะการับ น้ําตื้นและน้ําลึกท่ีสวยงามเหมาะแกการลงเลนน้ํา และดําน้ําชมปะการัง  บริเวณดาน

เหนือของเกาะเปนเวิ้งอาว มีเทือกเขาหินปูนเปนหนาผาสูงชันลอมรอบ ภายในเปนทะเลในท่ีมีหาดทราบ

และปาชายเลน มีชองเล็ก ๆ กวางประมาณ 5 เมตร เปนเสมือนประตูทางเขา ลักษณะคลายกับหอง จึง



    

เปนท่ีมาของชื่อ "เกาะหอง"  นั่นเอง ชวงเวลาท่ีน้ําข้ึน นักทองเท่ียวสามารถพายเรือคายัคเขาไปชมความ

งามภายในเกาะหองได สวนในชวงท่ีน้ําลด ก็สามารถเดินเลนชมทิวทัศนบริเวณเกาะไดอยางเพลิดเพลิ 

เชนกัน 

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองทอม   ตั้งอยูภายในบริเวณวัดคลองทอม  อ.

คลองทอม หางจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ 40 กม. ไปตามเสนทางหลวง

หมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม มุงหนาไปทาง จ.ตรัง ถึงแยกไฟแดง อ.คลอง

ทอม ใหขับเลยไปอีก 500 เมตร ประมาณหลัก กม.ท่ี 69-770 ก็จะเห็นวัด

คลองทอมตั้งอยูทางซายมือ ภายในวัดเปนท่ีตั้งของพิพิธภัณฑสถานพระ

ครูอาทรสังวรกิจหรือ 

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองทอม เปนอาคาร 2 ชั้น ท่ีจัดรวบรวมโบราณวัตถุตาง ๆ ท่ีขุดพบไดในบริเวณ  

"ควนลูกปด" อันเปนเนินดินหลังวัดคลองทอม ท้ังเศษภาชนะดินเผา เครื่องมือหิน  เครื่องประดับท่ีทํา

จากหิน ดินเผารูปสัตวตาง ๆ จารึกอักษรสั้น ๆ บนตราประทับท่ีทําจากหินแกว และโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ลูกปดโบราณ อันเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเกาแกของมนุษย สมัยเม่ือ 5,000 กวาปมาแลว พิพิธภัณฑฯ 

แหงนี้จะเปดใหนักทองเท่ียวเขาชมทุกวัน วันละ 2 รอบ คือ รอบเชาเวลา 08.30-11.00 น. และรอบ

บายเวลา 13.00-17.00 น. 

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาประ-บางคราม   ตั้งอยูท่ีบานบางเตียว ต.

คลองทอมเหนือ อ.คลองทอม หางจากตัวเมืองกระบี่ ประมาณ 60 กม. 

โดยใชทางหลวงหมายเลข 4 ไปทาง อ.เหนือคลอง จนถึง อ.คลองทอม  

เม่ือถึงแยกไฟแดงใหเลี้ยวซายไปทาง อ.ลําทับ เขาสูเสนทางหลวง 

หมายเลข 4038 ไปประมาณ 100 เมตร แลวเลี้ยวขวาไปตามเสนทาง

คลองทอมใต-ทับไทร อีกประมาณ 17 กม. จากนั้นเดินเทาตอไปอีประมาณ 800 เมตร ก็จะถึงบริเวณ

สระมรกต ซึงอยูภายในเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาประ-บางคราม 

น้ําตกรอนคลองทอม   เปนน้ําตกและธารน้ํารอนธรรมชาติ  อยูในเขต

บานบางเตียว อ.คลองทอมเหนือ อ.คลองทอม หางจากท่ีวาการ อ.คลอง

ทอม ประมาณ 12 กม. และหางจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ  50 กม. 

โดยจากตัวเมืองกระบี่ใชเสนทางเดียวกับทางไปเขตรักษาพันธุสัตวปาเขา

ประ-บางคราม เลี้ยวขวาไปตามเสนทางคลองทอมใต -  ทับไทร แลวใหตรงไปตามทางอีกประมาณ 10 

กม. เทานั้นก็จะถึงบริเวณน้ําตกรอน 

อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา   เปนอุทยานแหงชาติท่ีรวมความ

งดงามทางธรรมชาติไวอยางหลากหลาย ท้ังชายหาด เกาะแกง ถํ้า 

น้ําตก และสภาพปาทึบ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 134 ตร.กม. หรือประมาณ 

83,750 ไร  ครอบคลุมพ้ืนท่ีตอนลางของเกาะลันตาใหญ และหมูเกาะ

ใกลเคียง อาทิ หมูเกาะหา  เกาะรอกใน  เกาะรอกนอก  เกาะไห   
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เกาะตะละเบ็ง  แหลมโตนด  ถํ้าเขาไมแกว  น้ําตกคลองจากอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา 

ประกอบดวยเกาะใหญ ๆ  2 เกาะคือ  เกาะลันตาใหญ และเกาะลันตานอย ซ่ึงตั้งอยูไมไกลจากฝงดาน 

อ.คลองทอม เทาใดนัก แตสถานท่ีทองเท่ียวเกือบท้ังหมดจะอยูท่ีเกาะลันตาใหญ 

 

 

 

คําขวัญจังหวัดกระบ่ี 

“กระบ่ีเมืองนาอยู   ผูคนนารัก” 

 

 

เทศกาลและประเพณี 

ประเพณีลอยเรือชาวเล   จัดข้ึนปละ 2 ครั้ง คือ เดือน 6 (เดือน 

พฤษภาคม) และในเดือน 11 (เดือน ตุลาคม) ระหวางวันข้ึน 13 

คํ่า - แรม 1 คํ่า  ณ หมูบานชาวเลสังกาอู เกาะลันตาใหญ  

บริเวณชายหาดใกล ๆ กับบานศาลาดาน  เปนงานประเพณี

เกาแกของชาวเลซ่ึงหาดูไดยาก 

งานปนผาหารัก   จัดข้ึนท่ีหาดไรเล  เปนการจัดงานพิธีมงคลสมรสใหกับคูรัก

ในวันวาเลนไทน (14 กุมภาพันธ) แบบไทย ๆ มีขบวนแหงเจาบาว  เจาสาว 

พิธีรดน้ําสังข การจดทะเบียนสมรส HIGHTLIGHT ของงานอยูท่ีใหคูรักปกผา

หาดไรเล  

อันเปนแหลงปนผาระดับโลก 

 

เทศกาลกระบ่ีเบิกฟาอันดามัน   จัดข้ึนในชวงประมาณเดือน 

พฤศจิกายนของทุกป ท่ีบริเวณใกลกับทาเรือเจาฟา ในเขต อ .เมือง

กระบี่ นับเปนการเริ่มเปดฤดูกาลทองเท่ียวของ จ.กระบี่ ภายใน

งานมีการแสดงตาง ๆ เชน การแสดงลิเกปา รํารองเง็ง การ

ประกวดเทพี และมีการจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับสถานท่ี

ทองเท่ียวท่ีนาสนใจใน จ.กระบี่ 

งานลานตา  ลันตา   เปนงานท่ีสงเสริมการทองเท่ียวของ  

อ.เกาะลันตา 



    

 

 

 

งานวันเหลืองกระบ่ีบาน  เปนงานสงเสริมและอนุรักษพันธุ

กลวยไมประจําจังหวัดกระบี่ ท่ีชื่อวา "รองเทานารีเหลืองกระบี่" 
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   ของฝากจากกระบี่ 

  

ของฝากจากกระบี่สวนใหญจะเปนผลิตภัณฑอาหารจากทะเล ไดแก  กะป ท่ีทําจากกุงเคยมี

รสชาติดี  กลิ่นหอม   กุงเสียบ ท่ีนําไปทําเปนน้ําพริกกุงเสียบและตมยําทําแกงไดสารพัด  ปลาฉ้ิงฉางท่ีมี

ใหเลือกท้ังแบบตากแหง และแบบปรุงรสหวาน สําหรับไวทานเลน     นอกจากนี้ยังมีแกงไตปลา  

น้ําพริกสําเร็จรูป  อาหารทะเลแหง  อาหารทะเลปรุงรส อีกมากมายใหเลือกซ้ือ 

 ของฝากท่ีสําคัญอีกประเภทหนึ่งคือ ผลิตภัณฑจากโครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ (OTOP) ซ่ึง

มีผลิตภัณฑดีเดนอยู 6 ประเภท ท่ีเหมาะสําหรับเปนของฝากไดอยางดีเยี่ยม 

1. ประเภทอาหาร ไดแก สมโชกุน จาก อ.เขาพนม เมล็ดมะมวงหิมพานต กลุมแมบานไรใหญ 

2. ประเภทเครื่องดื่ม ไดแก ไวน จาก อ.คลองทอม 

3. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย ไดแก ผาบาติก จาก อ.เหนือคลอง 

4. ประเภทเครื่องใช เครื่องประดับ ไดแก ชุดผาปูท่ีนอน 4 ชิ้น จาก อ.เขาพนม 

5. ประเภทศิลปประดิษฐ ไดแก ผลิตภัณฑเตยปาหนัน (หมอนใบเตย) จาก อ.เกาะลันตา 

6. ประเภทสมุนไพร ไดแก ครีมนวดผมผสมสมุนไพรจาก อ.ปลายพระยา 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผูจัดทํา 
 

 

 

  ท่ีปรึกษา 

 

 นายประดิษฐพร  จิระปญญาเลิศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 

 นายพรชัย อาจหาญ รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

  

 

 

 

   ผูจัดทํา 

  

นางสาวกรองกานท  สัจจะบุตร  หัวหนางานศูนยขอมูลและสารสนเทศ 

นายวิสูตร     มาศชาย  ประจํางานศูนยขอมูล 

 นางอําไพ     นิลพันธ  เจาพนักงานธุรการ 

 นายอาทิตย           ถ่ินปกาสัย  เจาหนาท่ีศูนยขอมูล 
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