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ผลการพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนัในระยะท่ีผ่านมา 

  จากการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้การขยายตัวของชุมชน

เมืองที่รวดเร็ว  ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเพ่ิมมากข้ึน ท าให้โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ

สาธารณูปโภคที่ มีอยู่พัฒนาไม่ทันกับการขายตัวทางเศรษฐกิจและชุมชนเมืองที่ เกิดข้ึน รวมทั้งปัญหา

อาชญากรรมมีเพ่ิมข้ึน วัฒนธรรมประเพณีเร่ิมเสื่อมถอย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกบุกรุกท าลาย 

  เมื่อได้มีการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน   ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551  ได้มีการขับเคล่ือนการพัฒนาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

ของภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่  ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีย่ิงจาก ภาคราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กร

ปกครองส่วนท้อง องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ซ่ึงเข้ามามี ส่วนร่วมจ านวนมากในทุกเวทีการระดม

ความคิดเห็น ทั้งยังมีการแสดงทัศนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และ

แสวงหาทางออกในการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้มีทิศทางที่ชัดเจน  ทั้งยังมีการประสานพลังในในเชิงบูรณาการ

ระดมทรัพยากรการพัฒนาจากแหล่งงบประมาณต่างๆ เพ่ือขับเคล่ือนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้บรรลุ

วิสยัทศัน์ที่ก  าหนดไว้ร่วมกนั  

  การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันได้มุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่

ไปกบัการรักษาสมดุลของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแขง็

ของชุมชน 

  เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันข้ึนอยู่กับภาคการท่องเที่ยว และ ภาคเกษตรกรรม

โดยมีขนาดเศรษฐกจิ  3.34 แสนล้านบาท  ต ่ากว่า ค่าเฉล่ียของประเทศ  โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 3.50 

แสนล้านบาท  สาขาเกษตร 0.81 แสนล้านบาท  สาขาอุตสาหกรรมเพียง  0.20 แสนล้านบาท 

  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รับการจัดสรรงบประมาณขับเคล่ือนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2557-2560  ที่ผ่านมา  เป็นจ านวน  1,107,516,200 บาท  เป็นงบประมาณ

ส าหรับขับเคล่ือนโครงการด้านเศรษฐกิจสูงที่สุด เป็นจ านวน 714,624,900  บาท  คิดเป็นร้อยละ 64.53 

ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การ

พัฒนาสินค้า OTOP และของที่ระลึก การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การ

พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว  ล าดับรองลงมา เป็นจ านวน 189,747,600  บาท  

คิดเป็นร้อยละ 17.13 เป็นงบประมาณส าหรับขับเคล่ือนโครงการด้านสังคม เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ด้านฟ้ืนฟู เผยแพร่วัฒนธรรมวิถีชีวิตและภมูิปัญญาท้องถิ่น   ล าดับสามเป็นงบประมาณส าหรับขับเคล่ือน

โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับ การฟ้ืนฟู เฝ้าระวัง

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังบรรเทาสาธารณภัย  เป็นจ านวน 

135,625,200  บาท  คิดเป็นร้อยละ 12.25  ล าดับสี่เป็นงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการด้านการ

รักษาความมั่นคงและความสงบ เป็นจ านวน 46,618,500  บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.21  และล าดับสีห้า ด้าน
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การบริหารจัดการ เป็นจ านวน 20,900,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.89  เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลด้านการทอ่งเที่ยว และ ส่งเสริมการตลาดด้านการทอ่งเที่ยว  

 

 

 

 ส าหรับผลการขับเคล่ือนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการ

ท่องเที่ยวการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเช่ือมโยงฟ้ืนฟูวิถี ชี วิต วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการประกอบอาชีพเช่ือมโยงกับภาคการท่องเที่ยว ท าให้ภาคการท่องเที่ยว

ขยายตัวมาอย่างต่อเน่ือง  ขณะเดียวกันท าให้มีการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตของ

ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึนเกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปยังประชาชนเพ่ิมสูงขึ้น ขณะเดียวกัน

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีการขยายตัวในการลงทุนเพ่ิมมากข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง  ได้มีการด าเนินการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาดังน้ี  

 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   ได้ด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกใน

การให้บริการนักทอ่งเที่ยวและประชาชนทั่วไป  ประกอบด้วย  การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุในแหล่ง

ท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน  พัฒนาศูนย์สารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเลชายฝั่ง  พัมนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานเพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยและการสร้างความเช่ือม่ันให้กับนักท่องเที่ยวโดยพัฒนาศูนย์กู้ภัยทาง

ทะเลกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  พัฒนาชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ  นอกจากน้ียังได้

ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนปาล์มน า้มันให้เป็นแหล่งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านปาล์มน า้มัน   ซ่ึงเป็น

พืชเศรษฐกจิหลักของกลุ่มจังหวัดอนัดามัน 

ด้านความมัน่คง 
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2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้มีความหลากหลาย

น่าสนใจและสร้างความประทบัใจให้กับนักท่องเที่ยวโดย  ก่อสร้างอันดามันเกทเวย์ที่จังหวัดระนองเพ่ือแสดง

ให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  พัฒนาและเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตและ    

ภมิูปัญญาท้องถิ่น   เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนอันดามัน  

ซ่ึงมีความหลากหลาย  เพ่ือดึงดูดนักทอ่งเที่ยวกลุ่มสนใจซ่ึงมีจ านวนเพ่ิมขึ้น  ท าให้เป็นการกระจายรายได้ลงสู่

ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง   

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกรับมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว  โดยพิจารณา

ผลิตภัณฑ ์OTOP ให้เป็นสนิค้าที่ระลึกเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กบัชุมชนท้องถิ่น  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือการท่องเที่ยว  ยกระดับและควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารตั้งแต่ผู้ผลิต

จนถึงผู้บริโภค  รวมถึงเฝ้าระวังภาวะวิกฤติและบริหารความเสี่ยงภัยในการรักษาสุขภาพ  เฝ้าระวังโรคระบาด

ในแหล่งทอ่งเที่ยว   

 4. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีทกัษะในการบริการที่ดี   

 5. พัฒนาศิลปวัตถุกลุ่มจังหวัด(ลูกปัดโบราณ)อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีต

ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดอันดามันที่มีการท าการค้ากับหัวเมืองชายทะเลส าคัญในภูมิภาคแห่งน้ี  รวมทั้งได้มีการ

พัฒนาพิพิธภัณฑเ์รือหลวงลันตาให้เป็นศูนย์เรียนรู้และแผยแพร่สญัลักษณ์ส าคัญของชุมชนอนัดามัน 

6. การพัฒนาด้านการตลาด  พัฒนากลไกการจัดการด้านท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่มาตรฐานสากล  

รวมถึงพัฒนากลไกการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามันเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของกลุ่ม

จังหวัดสู่สายตาประชาคมโลก 

7. การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลย์เพ่ือให้เป็นรากฐานของ

การพัฒนาพ้ืนที่อย่างย่ังยืน  โดยการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม  สร้างจัดส านักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  รณรงค์ลดการใช้โฟม  การเกบ็ขยะใต้ทะเล เป็นต้น 

8. การศึกษาเพ่ือจัดท าแผนแม่บทรองรับการพัฒนาฟ้ืนฟู  ศึกษาการบูรณาการอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกบนฐานความเข้มแขง็ของชุมชน  ศึกษาเพ่ือเช่ือมโยง

เส้นทางการท่องเที่ยวและการค้าทางทะเลกลุ่มอันดามัน  ศึกษาและด าเนินการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการ

ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ของกลุ่มจังหวัดและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกลุ่มจังหวัดเพ่ือเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ

วางแผนและการบูรณาการพัฒนากลุ่มจังหวัดได้อย่างสมเหตุสมผล 

  การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันที่ผ่านมา ท าให้เศรษฐกจิโดยรวมขยายตัว ร้อยละ 3.56 

สูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ โดยเป็นการขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวซ่ึงมีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 33.8  

สูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ  ส าหรับภาคการเกษตรชะลอตัวลง อัตราการขยายตัวผลิตภาพแรงงาน  ร้อยละ 

3.97 สงูกว่าค่าเฉล่ียของประเทศเลก็น้อย อตัราการว่างงาน ร้อยละ 1.19 ยังสงูกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 
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