คํากลาวตอนรับ
โดย

นายสําคัญ เพชรทอง
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
เนื่องในพิธีเปดการประชุมวิชาการโครงการ BRT ครั้งที่ 10
มาริไทมปารค แอนด สปา รีสอรท จังหวัดกระบี่
วันที่ 8-11 ตุลาคม พ.ศ. 2549
กราบเรียน ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค องคมนตรี และทานผูมี
เกียรติทุกทาน สถาบันการพลศึกษาอยูในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา มีภารกิจในการทําใหคนมีสุขภาพดี อาจดูเหมือนวาทํางานคน
ละสวนกับโครงการ BRT แตสถาบันการพลศึกษามีหนวยงาน 2 สวน ที่
ดําเนินงานเกี่ยวของกับการประชุมวิชาการโครงการ BRT ครั้งที่ 10 คือ
ศูนยวัฒนธรรมและหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และศิลปกรรม
ในทองถิ่น
การประชุมฯ ครั้งนี้ใชหัวขอ เรื่อง “ทุนทางธรรมชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย” ซึ่งถือวาเปนหัวใจหลักของการพัฒนา พื้นที่ชายฝง
ทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต อยูไดทุกวันนี้เพราะมีทุน
ทางธรรมชาติ หากไม มี ธ รรมชาติ เ ป นทุ น แล ว ก็ไ ม ท ราบวา จะอยู ไ ด
อยางไร โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ซึ่งเปนเมืองมหัศจรรยจนไดรับการขนานนามวา “เมืองหอยเกา เขาตระหงาน
ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาลม งามหาดทราย ใตทะเลสวยสด มรกตแหงอันดามัน” และเปนเมืองที่ผูคนอยูดี
มีสุข ดังคําขวัญจังหวัดที่วา "กระบี่เมืองนาอยู ผูคนนารัก"
จังหวัดกระบี่ มีการพัฒนาดานการทองเที่ยวเปนหลัก แตก็ไมไดทอดทิ้งเรื่องทุนทางธรรมชาติ มีหนวย
อนุรักษสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และศิลปกรรมในทองถิ่น ดําเนินงานเรื่องการปองกันการทําลายธรรมชาติ ไมวา
จะเปนการจัดตั้งโรงโมและหางสรรพสินคาตางๆ เปนตน ทั้งนี้เพราะตองการอนุรักษธรรมชาติใหคงอยูอยาง
ยั่งยืน และรักษาวิถีชีวิตของคนกระบี่ไวใหดีที่สุด ซึ่งมีทั้งผูเห็นดวยและไมเห็นดวย สวนเรื่องการสรางสนามบิน
จังหวัดกระบี่ใหเปนสนามบินนานาชาติ แทที่จริงแลวตองการใหใชชีวิตแบบสากลแตจิตใจยังอยูกับธรรมชาติ
ไมไดตองการพัฒนาจนลืมวิถีชีวิตดั้งเดิมของทองถิ่น เหมือนดังที่เห็นในหลายพื้นที่ เชน พัทยา ซึ่งหากเดินเขา
ไปในตลาดจะรูสึกวาไมใชประเทศไทย เพราะการแสดงกิริยาของคนที่นั่นไมเหมือนคนไทย หรือที่จังหวัดภูเก็ต
จะพบวาคาครองชีพและสิ่งตางๆ ในจังหวัดภูเก็ตมีราคาสูงมาก เชน ราคาที่ดินสูงถึง 30-50 ลานตอไร จนคน
ไทยซื้อไมไหวสงผลใหคนไทยไมสามารถที่จะทําอะไรในจังหวัดภูเก็ตไดมากนัก
ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ที่จังหวัดกระบี่พยายามจะทําใหเกิดชาลง ซึ่งบางครั้งก็ตานไมอยูแตก็ตอง
ตอสูทางแนวความคิด เพราะอยางนอยแสดงใหเห็นวาไดพยายามที่จะชวยฟนฟูและพัฒนาจังหวัดกระบี่ เชน
การสรางคนใหมีจิตสํานึก โดยทางศูนยวัฒนธรรมไดพยายามรวบรวมแบบจําลองตางๆ ของจังหวัดกระบี่มาไวที่

ศูนย เพื่อใหคนกระบี่ไดเขามาศึกษาเกี่ยวกับของดีที่มีในจังหวัดกระบี่ เพราะหลายคนไมสามารถจะไปดูของจริง
ไดดวยตัวเอง แมจะเปนคนกระบี่ก็ตาม ดวยมีขอจํากัดหลายอยาง
แมวาจังหวัดกระบี่จะมีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหง มีของดีหลากหลายแตคนกระบี่หลายคนไมมีโอกาส
ไดไปชื่นชม ไมวาจะเปนเกาะพีพี อาวมาหยา ที่ใชถายทําภาพยนตเรื่องเดอะบีช ซึ่งเคยมีกรณีขัดแยงเกิดขึ้นจน
เปนที่โดงดัง เพราะชาวกระบี่ไมเห็นดวยกับการใหภาพยนตเรื่องนี้เขามาถายทําในพื้นที่อาวมาหยา กลัวจะ
สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะบริเวณชายหาดของอาวมาหยา แตผลสุดทายก็ตองแพและยอม
ในบางเรื่ อ ง ตอนนี้ ภ าพยนตร ห ลายเรื่ อ งกํ า ลั ง ถ า ยทํ า และมี ห ลายเรื่ อ งที่ ถ า ยทํ า ไปแล ว ป ญ หาที่ พ บ คื อ
สวนกลางจากทางราชการไดอนุมัติใหเขามาถายทําภาพยนตโดยที่ไมไดฟงความคิดเห็นจากชุมชน พอกองถาย
เขามาในพื้นที่ คนในทองถิ่นไมสามารถเขาไปดูแลไดเพราะเปนการอนุมัติจากสวนกลาง คนในทองถิ่นตองจํา
ยอมใหมีการถายทําตอไป หรือบางทีทางกองถายอยากจะสรางหองน้ําไวใช โดยอางวาจะทําไวใหเปนอยางดี
เพราะดาราและทีมงานกองถายตองใช และเมื่อเสร็จสิ้นนักทองเที่ยวก็สามารถใชตอได กรณีเชนนี้ก็กอใหเกิด
ปญหาความขัดแยง เพราะตอนอนุมัติมีเพียงการขอใชพื้นที่ไมไดขอสรางหองน้ํา สิ่งเหลานี้กอใหเกิดปญหา
ความไมเขาใจและปญหาการใชทรัพยากรในพื้นที่ ผมพยายามรณรงคและตอสูในเรื่องเหลานี้ พยายามคิดแกไข
ปญหาทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ เชน การเขาไปดูแลเรื่องการอนุรักษและปลุกระดมคนรุนใหมใหเกิดจิตสํานึก
รักษธรรมชาติ
จังหวัดกระบี่มีที่ทองเที่ยวหลัก คือ วัด วิว วัง และวัฒนธรรม ในเรื่องของวิว ที่จังหวัดกระบี่มีหลาย
สถานที่ที่นาสนใจ แตสิ่งสําคัญ คือ จะทําอยางไรใหการทองเที่ยวทางดานนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยัง
เป ด โรงเรี ย นสอนป น หน า ผา ซึ่ ง การป น หน า ผาไม ไ ด เ ป น การทํ า ลายธรรมชาติ แ ละตอนนี้ มี อ ยู จุ ด เดี ย ว
นักทองเที่ยวใหความสนใจกับกิจกรรมนี้มาก โดยเฉพาะฝรั่งมักชอบกิจกรรมที่ทาทาย สวนเรื่องของวังก็มีอยู
แลวดังที่ ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค องคมนตรี ไดกลาวถึง สวนเรื่องของวัด ที่จังหวัดกระบี่อาจจะไมมีวัดที่เปน
ศิลปะแบบทางภาคเหนือที่ดูยิ่งใหญ แตก็มีวัดที่นาสนใจ คือ วัดแกววราราม ซึ่งสรางไวนานแลว ใน 14 จังหวัด
ของภาคใต จะเห็นวาทุกจังหวัดมีพระมหาธาตุเจดียที่สรางไวสําหรับใหผูคนไดกราบไหวบูชา แตที่จังหวัดกระบี่
ยังไมมีการสรางพระมหาธาตุเจดีย แตถาทานไปเที่ยวทางใตลงไปทางดานธารโบก จะเห็นวาตอนนี้กําลังมีการ
สรางพระมหาธาตุเจดีย ซึ่งไดทําการกอสรางมาเปนระยะเวลา 5 ปแลว แตยังไมเสร็จสิ้น โดยเริ่มตนไดเสนอ
โครงการไปยังผูวาราชการจังหวัดแตไมไดรับการอนุมัติ ผมจึงตองเขาไปกราบขอความชวยเหลือจากทานเจา
คุณพรหมวชิรญาณ ซึ่งทานก็รับโครงการนี้ไว และขณะนี้กําลังดําเนินการสรางตอใหเสร็จสิ้น
ผูที่มาเที่ยวจังหวัดกระบี่ นอกจากจะไดทองเที่ยวธรรมชาติแลว ยังไดมาชมในสิ่งที่ชาวจังหวัดกระบี่
กําลังสรางขึ้น ซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่สรางขึ้นนี้ทําใหผมนึกถึงเรื่องของมหาเธร ทานมาจังหวัด
ภูเก็ต ประมาณ 7–15 วัน แลวกลับไปที่ลังกาวี ทานบอกวาจะทําลังกาวีใหเหมือนภูเก็ต สิ่งมหัศจรรยที่มหาเธร
ได ส ร า ง คื อ พระพุ ท ธรู ป ขนาดใหญ ที่ สุ ด ในลั ง กาวี คนไทยมุ ส ลิ ม ถามท า นว า เป น คนมุ ส ลิ ม ทํ า ไมถึ ง สร า ง
พระพุทธรูป มหาเธรบอกวาสรางไวใหคนฝงไทยมากราบไหว ซึ่งปจจุบันจะเห็นวามีคนไทยไปลังกาวีเปน
จํานวนมากเพื่อไปกราบไหวพระพุทธรูป แนวความคิดเหลานี้ เปนตัวอยางที่เราควรจะนํามาผสมผสานกับการ
ใชทุนทางวัฒนธรรมของเราใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาบานเมือง ทายที่สุดขอใหทุกทานมีสุขภาพ
แข็งแรง สวัสดีครับ

