
 

  

  

  

  

1 ประวัติเมืองกระบี ่2 กําแพงประวัตศิาสตร 3 โครงการพระราชดําร ิ4 การทองเที่ยว 5 อุตสาหกรรมและพลังงาน   6 การพัฒ
นาภาคราชการ  7 มหกรรมปาลมน้ํามัน       

 8 การพัฒ
นาคุณ

ภาพชีวิต 9 การศึกษาเรื่อง “การศึกษากบัการพัฒ
นาคนกระบี่” 10 การไปรษณ

ียจังหวัดกระบี ่ 11 พลังงานไฟฟา 12 พื้นที่แสดงแสง สี เสยีง 



 
 

 

 

ที่มา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5         

(พระปยมหาราช) แหงพระบรมราชจักรีวงศ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรด

กระหมอมใหตั้งจังหวัดกระบี่ขึ้นเมื่อปพุทธศักราช 2415 และในปนี้พุทธศักราช ๒๕๕๕   

จังหวัดกระบี่ไดจัดตั้งขึ้นครบ ๑๔๐ ป ในการนี้ จังหวัดกระบี่จึงกําหนดจัดงานวันครบรอบ ๑๔๐ป    

แหงการจัดตั้ งจังหวัดกระบี่  เพื่ อรํ าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็ จ               

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ

พระบรมวงศานุวงศ ที่ไดมีพระราชดํารัสและพระกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการสรางบานแปลงเมือง

กระบี่ และวางรากฐานของการพัฒนาใหมีความเจริญกาวหนามาโดยตลอด 

กรอบแนวคิด / วัตถุประสงค 
การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใตกรอบแนวคิด ๓ ประการ คือ สามัคคี อยูดีกินดี และ

กตัญูกตเวที และมวีัตถุประสงค ดังนี้ 

๑. เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกลาโปรดกระหมอมจัดตั้งจังหวัดกระบี่ รวมทั้งพระบาทสมเด็จ  

พระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค 

๒. เพื่อนําเสนอเรื่องราวประวัติศาสตรเมืองกระบี่ ตั้งแตป พ.ศ.2415 จนถึงปจจุบัน   

ใหประชาชนและเยาวชนไดรับทราบ  

๓. เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ 

๔. เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดกระบี่  

๕. เพื่อใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดงาน 

 
 

- ๑ - 

เวลา ๐๘.๓๐ น.    - เริ่มการแขงขันประเภทซีคยัค (1 ที่นั่ง) ระยะทาง  ๑๓ กิโลเมตร                         

                            (สุสานหอย – เขาขนาบน้ํา - สวนสาธารณะธารา) 

เวลา 09.30 น. - เริ่มการแขงขันประเภทซีคยัค (2 ที่นั่ง) (ทองเที่ยว) ระยะทาง  ๕ กิโลเมตร 

   (สวนสาธารณะธารา – เขาขนาบน้ํา - สวนสาธารณะธารา) 

เวลา 1๑.๓0 น. - พิธีมอบเหรียญรางวัล 

เวลา 1๓.00 น.   - ผูแทนมูลนิธิเอ็นไลฟ กลาววัตถุประสงคของกิจกรรมปลอยเตาทะเล 

     ปูทะเล และพันธุสัตวน้ํา 

- ผูแทนกรมประมง ใหขอมูลเรื่องของบริเวณที่จะปลอยเตาทะเล  

   ปูทะเล และพันธุสัตวน้ํา 

เวลา ๑๓.๑๕ น. - เริ่มปลอยเรือที่เขารวมกิจกรรม 

เวลา ๑๕.๐๐ น. - เสร็จสิ้นกิจกรรม 

 การจัดพิธีกรรมทางศาสนาทุกอําเภอ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 ชมการแสดงนิทรรศการ “ยอนรอยเมืองกระบี่ เดินตามรอยพอ นอมมาสูความยั่งยนื”     

     เริ่มตั้งแตเวลา 09.00 น. – เวลา 22.00 น. 

 การจําหนายสินคา OTOP และสินคาราคาถูก 

 กิจกรรมทําความสะอาดใหมและการทํากิจกรรม ๕ส (Big Cleaning Day) 

 กิจกรรมการตัดแตงตนไมและจัดระเบียบปายสองขางถนน 

 การทําความสะอาด ขุดลอกคูคลองหนองบึง สิ่งสาธารณประโยชนตางๆ 

 การประกวดกิจกรรมตามโครงการกระบี่เมืองสะอาด 

 จัดรายการลดกระหน่ําเมอืง เฉลิมฉลองงานครบรอบ ๑๔๐ ป การจัดตั้งจังหวัดกระบี่  

     ระหวางวันที่ ๓ - ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

 มอบปายโครงการ “ของดีจังหวัดกระบี่” เพื่อใหสวนลดราคาพิเศษแกผูรวมงาน  

     ระหวางวันที่ ๓ - ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

 กิจกรรมการแสดง ณ ถนนคนเดิน เพื่อรวมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๔๐ ป แหงการจัดตั้ง 

     จังหวัดกระบี่ ในวันศุกร ที่ ๔ – วันอาทิตยที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และวันศุกร ที่ ๑๑ –      

     วันอาทิตย ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

- ๑๐ - 

 



วันที่ วันที่ 5 5 พฤษภาคม พฤษภาคม 25552555  
เวลา 05.55 น. พิธีเบิกฤกษ 95 

- พราหมณ จุดธูปเทียน หนาหลักเมอืงและผูกผาหลักเมือง 5 สี 

- ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

- พระสงฆ จํานวน 5 รูป เจริญชัยมงคลคาถา 

เวลา 07.00 น. พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 141 รูป 

- ขาราชการ พอคา ประชาชน พรอมกัน  ณ สนามหนาศาลากลาง 

   จังหวัดกระบี่ 

เวลา 07.15 น. - ประธาน ในพิธีเดินทางมาถึงสนามหนาศาลากลางจังหวัดกระบี่ 

- ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

- พิธีกรสงฆ อาราธนาศีล 

- ประธานสงฆ / คณะสงฆ 9 รูป ใหศีล 

- ประธานสงฆ กลาวสัมโมทนียคาถา 

- ประธาน กรวดน้ํา รับพร 

- ตักบาตรพระสงฆ 141 รูป 

เวลา ๐๗.๔๕ น. พิธีสืบชะตาเมือง (บวงสรวงศาลหลักเมอืง, บวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 5) 

- ประธาน จุด ธูปเทียน หนาพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 

- ประธาน จุด ธูปเทียน เครื่องทองนอยหนาพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 

- ประธาน ถวายพวงมาลัยพระกรพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 

- ประธาน/พราหมณ/หัวหนาสวนราชการ/ประชาชน ปกธูปเครื่อง 

  บวงสรวงหนาพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 

- ประธาน จุดเทียนชัย พราหมณ/หัวหนาสวนราชการ/ประชาชน     

  ปกธูปเครื่องบวงสรวงหนาศาลหลักเมือง 

- ประธาน ประกาศสดุดี 

พิธีพราหมณ 

- พราหมณอานโองการ 

 

- ๒ - 

กิจกรรมอื่น ๆ 

 การแขงขันกีฬา 

วันที่  5  พฤษภาคม  2555 
เวลา 05.55 น. - เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดย  

  สถาบันการพลศึกษาประจํา วิทยาเขตกระบี่ 

วันที่  6  พฤษภาคม  2555 
เวลา 07.00 น. - ปนจักรยาน 140 ป จังหวัดกระบี่ ชีวีสดใส ใสใจสิ่งแวดลอม                 

   ณ สถานีปูดํา โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

การแขงขันซีคายัค กระบี่เอ็นไลฟ ชิงชนะเลศิแหงประเทศไทยฯ 

ณ บรเิวณหาดนพรัตนธารา และสวนสาธารณะธารา 

วันที่  11 พฤษภาคม 2555 
เวลา 08.00 – ๑๕.๐๐ น. - ลงทะเบียนแขงขัน ณ สวนสาธารณะธารา 

เวลา 09.00 น. - ตรวจสนามแขงขัน (ครั้งสุดทาย) 

เวลา 13.00 น. - เริ่มรับตรวจคุณสมบัติเรือและอุปกรณแขงขัน 

เวลา 15.00 – ๑๖.๐๐ น. - ประชุมผูตัดสินและกรรมการ 

เวลา 16.00 – ๑๗.๐๐ น. - ประชุมชี้แจงนักกีฬา 

เวลา 17.00 น. - เริ่มงานเลี้ยงตอนรับนักกีฬา 

เวลา ๑๘.๐๐ น.  - ประธานมูลนิธิเอ็นไลฟ กลาววัตถุประสงคการจัดงาน 

  - กลาวตอนรับนักกีฬา 

  - มอบโลใหกับผูสนับสนุน 

เวลา ๑๘.๓๐ น.  - การแสดงนาฏศิลป - ศิลปวัฒนธรรมภาคใต 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 
เวลา 08.00 น.     - เริ่มการแขงขันประเภทเซิฟสกี ระยะทาง  22  กิโลเมตร                                     

                              (อาวนาง – เขาขนาบน้ํา - สวนสาธารณะธารา) 

  

 

- ๙ - 



 
พิธีทางศาสนาพุทธ 

- ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

- พิธีกรสงฆ อาราธนาศีล 

- พระสงฆ ใหศีล 

- พิธีกรสงฆ อาราธนาพระปริตร 

- พระสงฆ จํานวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต 

พิธีทางศาสนาอสิลาม 

- ผูนําศาสนาอิสลามและศาสนิกชน จํานวน 9 คน ประกอบพิธีขอพร 

   จากอัลเลาะฮ พระผูเปนเจา 

พิธีทางศาสนาคริสต 

- ผูนําศาสนาคริสตและศาสนิกชน จํานวน 9 คน ประกอบวจน  

  พิธีกรรม นมัสการพระเจาพรอมกลาวคําอธิฐาน 

- ประธาน หัวหนาสวนราชการ ประชาชนถวายจตุปจจัย และมอบ 

  ของที่ระลึก 3 ศาสนา 

เวลา ๐๙.30 น. - พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หองประชุมสุดมงคล 

   สํานักงานเทศบาลเมอืงกระบี่ 

พิธีเปดการจัดงานครบรอบ 140 ป แหงการจัดตั้งจังหวัดกระบี ่
เวลา 1๗.๓0 น. - ริ้วขบวนของแตละอําเภอ พรอมกัน ณ ปมน้ํามันเชลล  ถนนมหาราช 

เวลา 1๘.๐๐ น. - ริ้วขบวนของแตละอําเภอเริ่มเดินไปศาลากลางจังหวัดกระบี่ 

เวลา 18.๓๐ น. - ริ้วขบวนพรอม ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกระบี่ 

- การแสดงดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธและเพลงจังหวัดกระบี่    

   โดยวงดนตรีรวมสมัยจากชมรมครูดนตรีจังหวัดกระบี่ 

เวลา 19.00 น. - อาจารยพัชรินทร   ปลอดฤทธิ์  ผูอํานวยการโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  

   กลาวรายงาน 

- ผูวาราชการจังหวัดกระบี่ กลาวเปดงาน 

- ตีโพนเปดงาน 

 

- ๓ - 

8) ชุด “นาฏมวยไทย” โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 

9) ชุด “คําวาคลองทอม” วิทยาลัยการอาชพีคลองทอม 

10) ชุด “ตํานาน ปกาสัย เอกลักษณไทย” กศน.อําเภอคลองทอม 

- ดนตรีลูกทุงประถมศึกษาอําเภออาวลึก 

เวลา ๒๒.๐๐ น. - จบการแสดง 

วันที่ วันที่ 13 13 พฤษภาคม พฤษภาคม 25552555  
เวลา ๑๘.๐๐ น. - พิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมตามโครงการ “กระบี่เมอืง   

  สะอาด เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๔๐ ป แหงการจัดตั้งจังหวัดกระบี่” 

เวลา ๑๙.๐๐ น. - การแสดง แสง สี เสียงฯ 

- พิธีเปดการแสดง แสง สี เสียง 

- นางสาวัน ตัน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ กลาวรายงาน 

- นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธผิล ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย            

  ประธานกลาวเปดงาน 

- นายอาคม เองฉวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  

  กลาวประวัติเมืองกระบี่ องคที่ 5 กระบี่พัฒนา ชาวประชาสุขใจ 

- การแสดง แสง สี เสียงฯ                                                                                 

เวลา ๒๐.๓๐ น. -  ชุดการแสดงของหนวยการศึกษาทุกสังกัดในอําเภอเขาพนม จํานวน   6  ชุด 

1) ชุด “เทิดพระเกียรติ ผูปดทองหลังพระ” โรงเรียนราชประชานุเคราะห 

๓๗ กระบี่ 

2) ชุด “นาฎยนารีสดุดี พนมเบญจา” โรงเรียนบานถ้ําโกบ 

3) ชุด “กระบี่ศรีเบญจา” โรงเรียนพนมเบญจา 

4) ชุด “ระบํากรีดยาง” โรงเรียนราชประชานุเคราะห 37 กระบี่ 

5) ชุด “สองมอืนีส้รางโลก” โรงเรียนบานถ้ําโกบ 

6) ชุด “ตามรอยคนเมอืงลิง” กศน.อําเภอเขาพนม 

เวลา ๒๒.๐๐ น. - จบการแสดง 

 

 

 

- ๘ - 



- อาจารยกลิ่น คงเหมอืนเพชร ผูทรงคุณวุฒิ ดานศิลปวัฒนธรรมจังหวัด 

   กระบี่ กลาวประวัติเมืองกระบี่ องคที่ 1 ยอนรอยประวัติศาสตร 

- การแสดงแสง สี เสียง ชุด “ใตรมพระบารมี 140 ป กระบีข่อบฟาอันดามัน 

- พบกับ แอนดรูวบิ๊กส กับจังหวัดกระบี่ 

เวลา 22.00 น. - จบการแสดง 

วันที่ วันที่   66    พฤษภาคมพฤษภาคม    25552555  
เวลา 19.00 น. -  ชุดการแสดงของหนวยการศึกษาทุกสังกัดในอําเภอเหนือคลอง จํานวน  ๙  ชุด 

๑) ชุด “ทักษิณถิ่นใต” โรงเรียนอนุบาลโชคชัยกระบี่ 

๒) ชุด “ระบําตุกตาดิน” โรงเรียนราชประชานุเคราะห 1 

๓) ชุด “เอกลักษณไทย” โรงเรียนบานคลองยวน 

๔) ชุด “ระบําขวัญขาว” โรงเรียนราชประชานุเคราะห 2             

๕) ชุด “ระบําทักษิณนารี” โรงเรียนบานควนตอ 

๖) ชุด “ตัวก็ไทย ใจก็ไทย อินทนิลถิ่นโคกยาง” กศน. อําเภอเหนือคลอง 

๗) ชุด “แกวตาขารอค” โรงเรียนอนุบาลมาเรียม 

๘) ชุด “พระเทพทรงบุญ” โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง 

๙) ชุด “มโนราห” กลุมแมบานปกาสัย (กศน.) 

- ดนตรีทุงมัธยมศึกษา โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง 

เวลา ๒๒.๐๐ น. - จบการแสดง 

วันที่ วันที่   77    พฤษภาคมพฤษภาคม    25552555  
เวลา 1๘.00 น. - การแสดงของหนวยการศึกษาทุกสังกัด ในอําเภอเกาะลันตา จํานวน  6  ชุด 

1) ชุด “รองเง็งชุมชนบานราหมาด ขุนสุนทร” โรงเรียนบานราหมาด 

2) ชุด “มโนราห 12 ทา” โรงเรียนบานคลองยาง 

3) ชุด “สีสันลันตา” โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 

4) ชุด “มัคคโนรี” โรงเรียนชุมชนบานศาลาดาน 

5) ชุด “กินรีรอน” โรงเรียนชุมชนบานศาลาดาน 

6) ชุด “ผูปดทองหลังพระ” กศน. อําเภอเกาะลันตา 

 

- ๔ - 

วันที่วันที่    1111    พฤษภาคม พฤษภาคม   25552555  
เวลา 1๘.00 น. - ชุดการแสดงของหนวยการศึกษาทุกสังกัดในอําเภอปลายพระยา  

จํานวน  5 ชุด 

๑) ชุด “ระบําอารยธรรม” โรงเรียนบานทะเลหอยราษฎอุทศิ 

2) ชุด “ระบํากรีดยาง” โรงเรียนวิทยาประชาคม 

3) ชุด “รํามโนราหคลองหงส” โรงเรียนบานบกเกาหอง 

4) ชุด “ระบําเทพบันเทิง” โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 

5) ชุด “ระบําขี้หนอนรอนรํา” โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 

เวลา ๑๙.๐๐ น. - พิธีเปดการแสดง แสง สี เสียงฯ 

- ผูวาราชการจังหวัดกระบี่ กลาวรายงาน 

- นายพระนาย  สุวรรณรัฐ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ประธานกลาวเปดงาน 

- อาจารยประหยัด ศรีบุญชู อดีตผูอํานวยการโรงเรียนอํามาตย 

   พานิชนุกูล กลาวประวัติเมืองกระบี่ องคที่ 4 ดวยพระบารมี 

- การแสดง แสง สี เสียงฯ                                                                                  

เวลา ๒๑.๐๐ น. - จบการแสดง แสง สี เสียงฯ 

วันที่ วันที่   1212    พฤษภาคมพฤษภาคม    25552555  
เวลา 1๙.00 น. - ชุดการแสดงของหนวยการศึกษาในสังกัดอําเภอคลองทอม จํานวน   10   ชุด 

1) ชุด “แอโรบิครองเง็ง” โรงเรียนอนุบาลคลองทอม 

2) ชุด “เอกลักษณไทย” โรงเรียนบานทรายขาว 

3) ชุด “ระบํากาละแม” โรงเรียนบานพรุดินนา 

4) ชุด “จินตลีลาใกลรุง” โรงเรียนบานพรุดินนา 

5) ชุด “เริงวาริน” โรงเรียนคลองทอมราษฎรรังสรรค 

6) ชุด “ผูปดทองหลังพระ” โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 

7) ชุด “สีสันอันดามัน” โรงเรียนกาญจนาภเิษก วิทยาลัยกระบี่  

                                                           

 

 

- ๗ - 



 เวลา ๑๙.๐๐ น. - พิธีเปดการแสดง แสง สี เสียง 

- รองผูวาราชการจังหวัดกระบี่ กลาวรายงาน 

- พลโทอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต แมทัพภาคที่ 4 ประธานกลาวเปดงาน 

- อาจารยดวล ดําดี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ 

   กลาวประวัติเมืองกระบี่องคที่ 2 ประกาศตั้งเมอืง 

- การแสดง แสง สี เสียงฯ                                                                                

เวลา ๒๑.๐๐ น. - จบการแสดง แสง สี เสียงฯ 

วันที่ วันที่   88    พฤษภาคมพฤษภาคม    25552555  
เวลา 19.00 น. - ชุดการแสดงของหนวยการศึกษาทุกสังกัด ในอําเภออาวลึก  

จํานวน  ๙  ชุด 

๑) ชุด “ระบําปาเตะ” โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 

๒) ชุด “กระบี่ที่ฝนถึง” โรงเรียนชุมชนบานอาวลึกเหนือ 

๓) ชุด “ระบํากรีดยาง”โรงเรียนบานแหลมสัก 

๔) ชุด “รักแหงแผนดิน” โรงเรียนบานคลองแรด 

๕) ชุด “ระบําแทงปาลม” โรงเรียนบานบางเจริญ 

๖) ชุด “ระบําศรีวิชัย” โรงเรียนบานบากัน 

๗) ชุด “รํามโนราห” โรงเรียนบานในยวน 

๘) ชุด “ภูมิใจใต” กศน.อําเภออาวลึก 

๙) ชุด “ระบําศิลาธาร” โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 

- ดนตรีลูกทุง โรงเรียนอาวลึกประชาสรรค 

เวลา 22.00 น. - จบการแสดง 

วันที่ วันที่   9 9   พฤษภาคมพฤษภาคม    25552555  
เวลา 1๘.00 น. - ชุดการแสดงของหนวยการศึกษาทุกสังกัดในอําเภอลําทับ จํานวน   6  ชุด 

๑) ชุด “ลนเกลาชาวไทยเทิดไทองคราชัน” โรงเรียนอนุบาลลําทับ 

๒) ชุด “รํามโนราห” โรงเรียนบานเกาะไทร 

๓) ชุด “หนังตะลุงประยุกต” โรงเรียนบานนาพรุ 

 

- ๕ - 

๔) ชุด “บุหงาอันดามัน” โรงเรียนบานหนองจูด 

๕) ชุด “กราววีรสตร”ี โรงเรียนบานลําทับ 

๖) ชุด “มโนราหประยุกต” กศน.อําเภอลําทับ 

เวลา ๑๙.๐๐ น. - พิธีเปดการแสดง แสง สี เสียง 

- คุณอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดกระบี่  

  กลาวรายงาน 

- ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประธานกลาวเปดงาน 

- อาจารยพญอม    จันนิ่ม  รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่         

  กลาวประวัติเมืองกระบี่ องคที่ 3 ปฐมแหงเรื่อง เมอืง 140 ป  

- การแสดง แสง สี เสียงฯ                                                                             

เวลา ๒๑.๐๐ น. - จบการแสดง แสง สี เสียงฯ 

วันวันที่ที่    10 10   พฤษภาคม พฤษภาคม   25552555  
เวลา 19.00 น. - ชุดการแสดงของหนวยการศกึษาทุกสังกดัในอําเภอเมอืงกระบี่ จาํนวน  9  ชุด 

1) ชุด “ระบําจินตปาตี” โรงเรียนโภคาพาณิชยนุกูลมูลนิธิ 

2) ชุด “ระบําพุทธบูชาดุริยกังสดาล” โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 

3) ชุด “ระบําบาติก” โรงเรียนเทศบาล 3 ทาแดง 

4) ชุด “นาฎลีลา เอกลักษณไทย” โรงเรียนอุตรกิจ 

5) ชุด “ลิเกฮูลู”  โรงเรียนบานชองพลี 

6) ชุด “โนรานารี” โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

7) ชุด “ออกเล วิถีกระบี่ วิถีอันดามัน” โรงเรียนเมืองกระบี่ 

8) ชุด “ระบําลานตาลันตากระบี”่ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 

9) ชุด “ใตรมธงไทย” กศน.อําเภอเมืองกระบี่ 

-  ดนตรีลูกทุง โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี 

เวลา ๒๒.๐๐ น. - จบการแสดง 
 

- ๖ - 



 เวลา ๑๙.๐๐ น. - พิธีเปดการแสดง แสง สี เสียง 

- รองผูวาราชการจังหวัดกระบี่ กลาวรายงาน 

- พลโทอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต แมทัพภาคที่ 4 ประธานกลาวเปดงาน 

- อาจารยดวล ดําดี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ 

   กลาวประวัติเมืองกระบี่องคที่ 2 ประกาศตั้งเมอืง 

- การแสดง แสง สี เสียงฯ                                                                                

เวลา ๒๑.๐๐ น. - จบการแสดง แสง สี เสียงฯ 

วันที่ วันที่   88    พฤษภาคมพฤษภาคม    25552555  
เวลา 19.00 น. - ชุดการแสดงของหนวยการศึกษาทุกสังกัด ในอําเภออาวลึก  

จํานวน  ๙  ชุด 

๑) ชุด “ระบําปาเตะ” โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 

๒) ชุด “กระบี่ที่ฝนถึง” โรงเรียนชุมชนบานอาวลึกเหนือ 

๓) ชุด “ระบํากรีดยาง”โรงเรียนบานแหลมสัก 

๔) ชุด “รักแหงแผนดิน” โรงเรียนบานคลองแรด 

๕) ชุด “ระบําแทงปาลม” โรงเรียนบานบางเจริญ 

๖) ชุด “ระบําศรีวิชัย” โรงเรียนบานบากัน 

๗) ชุด “รํามโนราห” โรงเรียนบานในยวน 

๘) ชุด “ภูมิใจใต” กศน.อําเภออาวลึก 

๙) ชุด “ระบําศิลาธาร” โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 

- ดนตรีลูกทุง โรงเรียนอาวลึกประชาสรรค 

เวลา 22.00 น. - จบการแสดง 

วันที่ วันที่   9 9   พฤษภาคมพฤษภาคม    25552555  
เวลา 1๘.00 น. - ชุดการแสดงของหนวยการศึกษาทุกสังกัดในอําเภอลําทับ จํานวน   6  ชุด 

๑) ชุด “ลนเกลาชาวไทยเทิดไทองคราชัน” โรงเรียนอนุบาลลําทับ 

๒) ชุด “รํามโนราห” โรงเรียนบานเกาะไทร 

๓) ชุด “หนังตะลุงประยุกต” โรงเรียนบานนาพรุ 

 

- ๕ - 

๔) ชุด “บุหงาอันดามัน” โรงเรียนบานหนองจูด 

๕) ชุด “กราววีรสตร”ี โรงเรียนบานลําทับ 

๖) ชุด “มโนราหประยุกต” กศน.อําเภอลําทับ 

เวลา ๑๙.๐๐ น. - พิธีเปดการแสดง แสง สี เสียง 

- คุณอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดกระบี่  

  กลาวรายงาน 

- ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประธานกลาวเปดงาน 

- อาจารยพญอม    จันนิ่ม  รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่         

  กลาวประวัติเมืองกระบี่ องคที่ 3 ปฐมแหงเรื่อง เมอืง 140 ป  

- การแสดง แสง สี เสียงฯ                                                                             

เวลา ๒๑.๐๐ น. - จบการแสดง แสง สี เสียงฯ 

วันวันที่ที่    10 10   พฤษภาคม พฤษภาคม   25552555  
เวลา 19.00 น. - ชุดการแสดงของหนวยการศกึษาทุกสังกดัในอําเภอเมอืงกระบี่ จาํนวน  9  ชุด 

1) ชุด “ระบําจินตปาตี” โรงเรียนโภคาพาณิชยนุกูลมูลนิธิ 

2) ชุด “ระบําพุทธบูชาดุริยกังสดาล” โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 

3) ชุด “ระบําบาติก” โรงเรียนเทศบาล 3 ทาแดง 

4) ชุด “นาฎลีลา เอกลักษณไทย” โรงเรียนอุตรกิจ 

5) ชุด “ลิเกฮูลู”  โรงเรียนบานชองพลี 

6) ชุด “โนรานารี” โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

7) ชุด “ออกเล วิถีกระบี่ วิถีอันดามัน” โรงเรียนเมืองกระบี่ 

8) ชุด “ระบําลานตาลันตากระบี”่ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 

9) ชุด “ใตรมธงไทย” กศน.อําเภอเมืองกระบี่ 

-  ดนตรีลูกทุง โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี 

เวลา ๒๒.๐๐ น. - จบการแสดง 
 

- ๖ - 



- อาจารยกลิ่น คงเหมอืนเพชร ผูทรงคุณวุฒิ ดานศิลปวัฒนธรรมจังหวัด 

   กระบี่ กลาวประวัติเมืองกระบี่ องคที่ 1 ยอนรอยประวัติศาสตร 

- การแสดงแสง สี เสียง ชุด “ใตรมพระบารมี 140 ป กระบีข่อบฟาอันดามัน 

- พบกับ แอนดรูวบิ๊กส กับจังหวัดกระบี่ 

เวลา 22.00 น. - จบการแสดง 

วันที่ วันที่   66    พฤษภาคมพฤษภาคม    25552555  
เวลา 19.00 น. -  ชุดการแสดงของหนวยการศึกษาทุกสังกัดในอําเภอเหนือคลอง จํานวน  ๙  ชุด 

๑) ชุด “ทักษิณถิ่นใต” โรงเรียนอนุบาลโชคชัยกระบี่ 

๒) ชุด “ระบําตุกตาดิน” โรงเรียนราชประชานุเคราะห 1 

๓) ชุด “เอกลักษณไทย” โรงเรียนบานคลองยวน 

๔) ชุด “ระบําขวัญขาว” โรงเรียนราชประชานุเคราะห 2             

๕) ชุด “ระบําทักษิณนารี” โรงเรียนบานควนตอ 

๖) ชุด “ตัวก็ไทย ใจก็ไทย อินทนิลถิ่นโคกยาง” กศน. อําเภอเหนือคลอง 

๗) ชุด “แกวตาขารอค” โรงเรียนอนุบาลมาเรียม 

๘) ชุด “พระเทพทรงบุญ” โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง 

๙) ชุด “มโนราห” กลุมแมบานปกาสัย (กศน.) 

- ดนตรีทุงมัธยมศึกษา โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง 

เวลา ๒๒.๐๐ น. - จบการแสดง 

วันที่ วันที่   77    พฤษภาคมพฤษภาคม    25552555  
เวลา 1๘.00 น. - การแสดงของหนวยการศึกษาทุกสังกัด ในอําเภอเกาะลันตา จํานวน  6  ชุด 

1) ชุด “รองเง็งชุมชนบานราหมาด ขุนสุนทร” โรงเรียนบานราหมาด 

2) ชุด “มโนราห 12 ทา” โรงเรียนบานคลองยาง 

3) ชุด “สีสันลันตา” โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 

4) ชุด “มัคคโนรี” โรงเรียนชุมชนบานศาลาดาน 

5) ชุด “กินรีรอน” โรงเรียนชุมชนบานศาลาดาน 

6) ชุด “ผูปดทองหลังพระ” กศน. อําเภอเกาะลันตา 

 

- ๔ - 

วันที่วันที่    1111    พฤษภาคม พฤษภาคม   25552555  
เวลา 1๘.00 น. - ชุดการแสดงของหนวยการศึกษาทุกสังกัดในอําเภอปลายพระยา  

จํานวน  5 ชุด 

๑) ชุด “ระบําอารยธรรม” โรงเรียนบานทะเลหอยราษฎอุทศิ 

2) ชุด “ระบํากรีดยาง” โรงเรียนวิทยาประชาคม 

3) ชุด “รํามโนราหคลองหงส” โรงเรียนบานบกเกาหอง 

4) ชุด “ระบําเทพบันเทิง” โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 

5) ชุด “ระบําขี้หนอนรอนรํา” โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 

เวลา ๑๙.๐๐ น. - พิธีเปดการแสดง แสง สี เสียงฯ 

- ผูวาราชการจังหวัดกระบี่ กลาวรายงาน 

- นายพระนาย  สุวรรณรัฐ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ประธานกลาวเปดงาน 

- อาจารยประหยัด ศรีบุญชู อดีตผูอํานวยการโรงเรียนอํามาตย 

   พานิชนุกูล กลาวประวัติเมืองกระบี่ องคที่ 4 ดวยพระบารมี 

- การแสดง แสง สี เสียงฯ                                                                                  

เวลา ๒๑.๐๐ น. - จบการแสดง แสง สี เสียงฯ 

วันที่ วันที่   1212    พฤษภาคมพฤษภาคม    25552555  
เวลา 1๙.00 น. - ชุดการแสดงของหนวยการศึกษาในสังกัดอําเภอคลองทอม จํานวน   10   ชุด 

1) ชุด “แอโรบิครองเง็ง” โรงเรียนอนุบาลคลองทอม 

2) ชุด “เอกลักษณไทย” โรงเรียนบานทรายขาว 

3) ชุด “ระบํากาละแม” โรงเรียนบานพรุดินนา 

4) ชุด “จินตลีลาใกลรุง” โรงเรียนบานพรุดินนา 

5) ชุด “เริงวาริน” โรงเรียนคลองทอมราษฎรรังสรรค 

6) ชุด “ผูปดทองหลังพระ” โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 

7) ชุด “สีสันอันดามัน” โรงเรียนกาญจนาภเิษก วิทยาลัยกระบี่  

                                                           

 

 

- ๗ - 



 
พิธีทางศาสนาพุทธ 

- ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

- พิธีกรสงฆ อาราธนาศีล 

- พระสงฆ ใหศีล 

- พิธีกรสงฆ อาราธนาพระปริตร 

- พระสงฆ จํานวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต 

พิธีทางศาสนาอสิลาม 

- ผูนําศาสนาอิสลามและศาสนิกชน จํานวน 9 คน ประกอบพิธีขอพร 

   จากอัลเลาะฮ พระผูเปนเจา 

พิธีทางศาสนาคริสต 

- ผูนําศาสนาคริสตและศาสนิกชน จํานวน 9 คน ประกอบวจน  

  พิธีกรรม นมัสการพระเจาพรอมกลาวคําอธิฐาน 

- ประธาน หัวหนาสวนราชการ ประชาชนถวายจตุปจจัย และมอบ 

  ของที่ระลึก 3 ศาสนา 

เวลา ๐๙.30 น. - พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หองประชุมสุดมงคล 

   สํานักงานเทศบาลเมอืงกระบี่ 

พิธีเปดการจัดงานครบรอบ 140 ป แหงการจัดตั้งจังหวัดกระบี ่
เวลา 1๗.๓0 น. - ริ้วขบวนของแตละอําเภอ พรอมกัน ณ ปมน้ํามันเชลล  ถนนมหาราช 

เวลา 1๘.๐๐ น. - ริ้วขบวนของแตละอําเภอเริ่มเดินไปศาลากลางจังหวัดกระบี่ 

เวลา 18.๓๐ น. - ริ้วขบวนพรอม ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกระบี่ 

- การแสดงดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธและเพลงจังหวัดกระบี่    

   โดยวงดนตรีรวมสมัยจากชมรมครูดนตรีจังหวัดกระบี่ 

เวลา 19.00 น. - อาจารยพัชรินทร   ปลอดฤทธิ์  ผูอํานวยการโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  

   กลาวรายงาน 

- ผูวาราชการจังหวัดกระบี่ กลาวเปดงาน 

- ตีโพนเปดงาน 

 

- ๓ - 

8) ชุด “นาฏมวยไทย” โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 

9) ชุด “คําวาคลองทอม” วิทยาลัยการอาชพีคลองทอม 

10) ชุด “ตํานาน ปกาสัย เอกลักษณไทย” กศน.อําเภอคลองทอม 

- ดนตรีลูกทุงประถมศึกษาอําเภออาวลึก 

เวลา ๒๒.๐๐ น. - จบการแสดง 

วันที่ วันที่ 13 13 พฤษภาคม พฤษภาคม 25552555  
เวลา ๑๘.๐๐ น. - พิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมตามโครงการ “กระบี่เมอืง   

  สะอาด เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๔๐ ป แหงการจัดตั้งจังหวัดกระบี่” 

เวลา ๑๙.๐๐ น. - การแสดง แสง สี เสียงฯ 

- พิธีเปดการแสดง แสง สี เสียง 

- นางสาวัน ตัน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ กลาวรายงาน 

- นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธผิล ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย            

  ประธานกลาวเปดงาน 

- นายอาคม เองฉวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  

  กลาวประวัติเมืองกระบี่ องคที่ 5 กระบี่พัฒนา ชาวประชาสุขใจ 

- การแสดง แสง สี เสียงฯ                                                                                 

เวลา ๒๐.๓๐ น. -  ชุดการแสดงของหนวยการศึกษาทุกสังกัดในอําเภอเขาพนม จํานวน   6  ชุด 

1) ชุด “เทิดพระเกียรติ ผูปดทองหลังพระ” โรงเรียนราชประชานุเคราะห 

๓๗ กระบี่ 

2) ชุด “นาฎยนารีสดุดี พนมเบญจา” โรงเรียนบานถ้ําโกบ 

3) ชุด “กระบี่ศรีเบญจา” โรงเรียนพนมเบญจา 

4) ชุด “ระบํากรีดยาง” โรงเรียนราชประชานุเคราะห 37 กระบี่ 

5) ชุด “สองมอืนีส้รางโลก” โรงเรียนบานถ้ําโกบ 

6) ชุด “ตามรอยคนเมอืงลิง” กศน.อําเภอเขาพนม 

เวลา ๒๒.๐๐ น. - จบการแสดง 

 

 

 

- ๘ - 



วันที่ วันที่ 5 5 พฤษภาคม พฤษภาคม 25552555  
เวลา 05.55 น. พิธีเบิกฤกษ 95 

- พราหมณ จุดธูปเทียน หนาหลักเมอืงและผูกผาหลักเมือง 5 สี 

- ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

- พระสงฆ จํานวน 5 รูป เจริญชัยมงคลคาถา 

เวลา 07.00 น. พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 141 รูป 

- ขาราชการ พอคา ประชาชน พรอมกัน  ณ สนามหนาศาลากลาง 

   จังหวัดกระบี่ 

เวลา 07.15 น. - ประธาน ในพิธีเดินทางมาถึงสนามหนาศาลากลางจังหวัดกระบี่ 

- ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

- พิธีกรสงฆ อาราธนาศีล 

- ประธานสงฆ / คณะสงฆ 9 รูป ใหศีล 

- ประธานสงฆ กลาวสัมโมทนียคาถา 

- ประธาน กรวดน้ํา รับพร 

- ตักบาตรพระสงฆ 141 รูป 

เวลา ๐๗.๔๕ น. พิธีสืบชะตาเมือง (บวงสรวงศาลหลักเมอืง, บวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 5) 

- ประธาน จุด ธูปเทียน หนาพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 

- ประธาน จุด ธูปเทียน เครื่องทองนอยหนาพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 

- ประธาน ถวายพวงมาลัยพระกรพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 

- ประธาน/พราหมณ/หัวหนาสวนราชการ/ประชาชน ปกธูปเครื่อง 

  บวงสรวงหนาพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 

- ประธาน จุดเทียนชัย พราหมณ/หัวหนาสวนราชการ/ประชาชน     

  ปกธูปเครื่องบวงสรวงหนาศาลหลักเมือง 

- ประธาน ประกาศสดุดี 

พิธีพราหมณ 

- พราหมณอานโองการ 

 

- ๒ - 

กิจกรรมอื่น ๆ 

 การแขงขันกีฬา 

วันที่  5  พฤษภาคม  2555 
เวลา 05.55 น. - เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดย  

  สถาบันการพลศึกษาประจํา วิทยาเขตกระบี่ 

วันที่  6  พฤษภาคม  2555 
เวลา 07.00 น. - ปนจักรยาน 140 ป จังหวัดกระบี่ ชีวีสดใส ใสใจสิ่งแวดลอม                 

   ณ สถานีปูดํา โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

การแขงขันซีคายัค กระบี่เอ็นไลฟ ชิงชนะเลศิแหงประเทศไทยฯ 

ณ บรเิวณหาดนพรัตนธารา และสวนสาธารณะธารา 

วันที่  11 พฤษภาคม 2555 
เวลา 08.00 – ๑๕.๐๐ น. - ลงทะเบียนแขงขัน ณ สวนสาธารณะธารา 

เวลา 09.00 น. - ตรวจสนามแขงขัน (ครั้งสุดทาย) 

เวลา 13.00 น. - เริ่มรับตรวจคุณสมบัติเรือและอุปกรณแขงขัน 

เวลา 15.00 – ๑๖.๐๐ น. - ประชุมผูตัดสินและกรรมการ 

เวลา 16.00 – ๑๗.๐๐ น. - ประชุมชี้แจงนักกีฬา 

เวลา 17.00 น. - เริ่มงานเลี้ยงตอนรับนักกีฬา 

เวลา ๑๘.๐๐ น.  - ประธานมูลนิธิเอ็นไลฟ กลาววัตถุประสงคการจัดงาน 

  - กลาวตอนรับนักกีฬา 

  - มอบโลใหกับผูสนับสนุน 

เวลา ๑๘.๓๐ น.  - การแสดงนาฏศิลป - ศิลปวัฒนธรรมภาคใต 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 
เวลา 08.00 น.     - เริ่มการแขงขันประเภทเซิฟสกี ระยะทาง  22  กิโลเมตร                                     

                              (อาวนาง – เขาขนาบน้ํา - สวนสาธารณะธารา) 

  

 

- ๙ - 



 
 

 

 

ที่มา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5         

(พระปยมหาราช) แหงพระบรมราชจักรีวงศ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรด

กระหมอมใหตั้งจังหวัดกระบี่ขึ้นเมื่อปพุทธศักราช 2415 และในปนี้พุทธศักราช ๒๕๕๕   

จังหวัดกระบี่ไดจัดตั้งขึ้นครบ ๑๔๐ ป ในการนี้ จังหวัดกระบี่จึงกําหนดจัดงานวันครบรอบ ๑๔๐ป    

แหงการจัดตั้ งจังหวัดกระบี่  เพื่ อรํ าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็ จ               

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ

พระบรมวงศานุวงศ ที่ไดมีพระราชดํารัสและพระกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการสรางบานแปลงเมือง

กระบี่ และวางรากฐานของการพัฒนาใหมีความเจริญกาวหนามาโดยตลอด 

กรอบแนวคิด / วัตถุประสงค 
การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใตกรอบแนวคิด ๓ ประการ คือ สามัคคี อยูดีกินดี และ

กตัญูกตเวที และมวีัตถุประสงค ดังนี้ 

๑. เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกลาโปรดกระหมอมจัดตั้งจังหวัดกระบี่ รวมทั้งพระบาทสมเด็จ  

พระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค 

๒. เพื่อนําเสนอเรื่องราวประวัติศาสตรเมืองกระบี่ ตั้งแตป พ.ศ.2415 จนถึงปจจุบัน   

ใหประชาชนและเยาวชนไดรับทราบ  

๓. เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ 

๔. เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดกระบี่  

๕. เพื่อใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดงาน 

 
 

- ๑ - 

เวลา ๐๘.๓๐ น.    - เริ่มการแขงขันประเภทซีคยัค (1 ที่นั่ง) ระยะทาง  ๑๓ กิโลเมตร                         

                            (สุสานหอย – เขาขนาบน้ํา - สวนสาธารณะธารา) 

เวลา 09.30 น. - เริ่มการแขงขันประเภทซีคยัค (2 ที่นั่ง) (ทองเที่ยว) ระยะทาง  ๕ กิโลเมตร 

   (สวนสาธารณะธารา – เขาขนาบน้ํา - สวนสาธารณะธารา) 

เวลา 1๑.๓0 น. - พิธีมอบเหรียญรางวัล 

เวลา 1๓.00 น.   - ผูแทนมูลนิธิเอ็นไลฟ กลาววัตถุประสงคของกิจกรรมปลอยเตาทะเล 

     ปูทะเล และพันธุสัตวน้ํา 

- ผูแทนกรมประมง ใหขอมูลเรื่องของบริเวณที่จะปลอยเตาทะเล  

   ปูทะเล และพันธุสัตวน้ํา 

เวลา ๑๓.๑๕ น. - เริ่มปลอยเรือที่เขารวมกิจกรรม 

เวลา ๑๕.๐๐ น. - เสร็จสิ้นกิจกรรม 

 การจัดพิธีกรรมทางศาสนาทุกอําเภอ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 ชมการแสดงนิทรรศการ “ยอนรอยเมืองกระบี่ เดินตามรอยพอ นอมมาสูความยั่งยนื”     

     เริ่มตั้งแตเวลา 09.00 น. – เวลา 22.00 น. 

 การจําหนายสินคา OTOP และสินคาราคาถูก 

 กิจกรรมทําความสะอาดใหมและการทํากิจกรรม ๕ส (Big Cleaning Day) 

 กิจกรรมการตัดแตงตนไมและจัดระเบียบปายสองขางถนน 

 การทําความสะอาด ขุดลอกคูคลองหนองบึง สิ่งสาธารณประโยชนตางๆ 

 การประกวดกิจกรรมตามโครงการกระบี่เมืองสะอาด 

 จัดรายการลดกระหน่ําเมอืง เฉลิมฉลองงานครบรอบ ๑๔๐ ป การจัดตั้งจังหวัดกระบี่  

     ระหวางวันที่ ๓ - ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

 มอบปายโครงการ “ของดีจังหวัดกระบี่” เพื่อใหสวนลดราคาพิเศษแกผูรวมงาน  

     ระหวางวันที่ ๓ - ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

 กิจกรรมการแสดง ณ ถนนคนเดิน เพื่อรวมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๔๐ ป แหงการจัดตั้ง 

     จังหวัดกระบี่ ในวันศุกร ที่ ๔ – วันอาทิตยที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และวันศุกร ที่ ๑๑ –      

     วันอาทิตย ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

- ๑๐ - 

 



 

  

  

  

  

1 ประวัติเมืองกระบี ่2 กําแพงประวัตศิาสตร 3 โครงการพระราชดําร ิ4 การทองเที่ยว 5 อุตสาหกรรมและพลังงาน   6 การพัฒ
นาภาคราชการ  7 มหกรรมปาลมน้ํามัน       

 8 การพัฒ
นาคุณ

ภาพชีวิต 9 การศึกษาเรื่อง “การศึกษากบัการพัฒ
นาคนกระบี่” 10 การไปรษณ

ียจังหวัดกระบี ่ 11 พลังงานไฟฟา 12 พื้นที่แสดงแสง สี เสยีง 




