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ส่วนที
วนที่ 3
การวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และแนวทาง
การแก้ไขปั ญหาของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
 ด้านการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ ยวให้มี
มาตรฐาน อย่างยัง่ ยื น
 ด้านการการพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
ภาคเกษตร ประมง และปศุสตั ว์ ที่มีศัศกั ยภาพในพื้นที่
เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ งอย่างยัง่ ยื น
 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความ
เข้มแข็ งของชุมชนในการบริการด้านการท่องเที่ยว
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การวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการแก้ไข
ของประชาชนในพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
ในการทบทวนแผนพั ฒนากลุ่มจังหวั ดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน ศูน ย์ป ฏิบั ติการกลุ่มจังหวั ดฯ ได้
ประมวลความคิดเห็น สภาพปั ญหา ความต้ องการ และแนวทางแก้ ไขจากประชาชนในพื้ นที่จังหวั ดระนอง
พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ซึ่งถือว่าเป็ นข้ อมูลพื้นฐานที่สะท้ อนมุมมองการพัฒนาจากกลุ่มบุคคลที่จะมีส่วนได้
ส่วนเสียจากการแปลงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ไปสู่แผนปฏิบัติการ และการดาเนินงานโครงการต่างๆ โดยตรง
ความคิดเห็น และข้ อมูลที่ได้ รับจากการสารวจปั ญหา ความต้ องการ และแนวทางการแก้ ไขจากภาคประชาชน
จะเป็ นเสมือนกลไกในถ่ายทอดข้ อมูลทุติยภูมิ และแนวทางตามยุทธศาสตร์ ในระดับต่างๆ ให้ เป็ นแผนภาพที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องด้ วยจังหวัดต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันได้ รวบรวมความคิดเห็น
จากประชาชนในลักษณะที่แตกต่างกันไป และครอบคลุมรายละเอียดในหลากหลายประเด็น ดังนั้น เพื่อให้
สามารถนาข้ อมูลในส่วนนี้ไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติ
การประจาปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน กลุ่มจังหวัดฯ จึงได้ สรุปสาระสาคัญของสภาพปั ญหา แนว
ทางแก้ ไขปัญหา และจุดเน้ นของการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ท้งั 3 ประเด็น ประกอบด้ วย ยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การสร้ างมูลค่าเพิ่ มให้ สินค้ าเกษตรที่มี
ศั ก ยภาพในพื้ นที่เ พื่ อ ให้ ชุ มชนเกิดความเข้ มแข็งอย่ า งยั่ งยื น และยุ ทธศาสตร์ พัฒนาศั กยภาพบุ คลากรและ
เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน ในการบริการด้ านการท่องเที่ยว ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ทธศาสตร์ที่ 1: ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเทีย่ วให้มีมาตรฐาน อย่างยัง่ ยืน
สาระสาคัญ ของประเด็น ยุทธศาสตร์ น้ ี จะเกี่ยวข้ อ งกับ เพื่ อ รั ก ษาแหล่ งท่อ งเที่ยวในอัน ดามัน
ยังคงสภาพธรรมชาติท่สี มบูรณ์ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวระบบนิเวศสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ ทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเน้ นพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริการ รวมถึงยกระดับบุคลากรให้ มีความ
พร้ อมเข้ า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ส่งเสริ มกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุ รัก ษ์ เชื่ อมโยงกับภาค
บริก าร พร้ อ มสนับ สนุ น การสร้ า งกิจ กรรมใหม่ๆ รวมถึงการบูร ณาการระหว่า งหน่ วยงานซึ่ งเป็ น หนึ่ งใน
ปั จจัยหลักนาไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของกลุ่มจังหวัดให้ เติบโตเป็ นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ได้ อย่างเข้ มแข็งและยั่งยืนและสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ประชาชนในท้ องถิ่น
 สภาพปั ญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทะเล รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
(1) ปั ญหาเส้ นทางการคมนาคมขนส่ง ค่อนข้ างกระจุ กตัวอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญๆ ในขณะที่
เส้ นทางการคมนาคมอื่นๆ ไม่สะดวกและปลอดภัย เส้ นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงจังหวัดบางจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดฯ ยังมีสภาพเป็ น ถนน 2 ช่อ งจราจร โดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ซึ่ งเป็ นเส้ นทาง
คมนาคมขนส่งสายหลัก ของภาคใต้ ฝั่งอัน ดามัน และยังมีปั ญหาการคมนาคมขนส่งระหว่า งพื้ นที่ในส่ว น
ของแผ่น ดินใหญ่ กับเกาะต่างๆ ทั้งที่เ ป็ นที่อยู่อ าศัยของประชาชนและแหล่ งท่องเที่ยว เนื่ องจากท่าเทียบ
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เรือไม่ได้ มาตรฐานและร่ องนา้ มีสภาพตื้นเขิน รวมถึงเส้ นทางการเดินทางโดยเครื่องบินค่อนข้ างจากัด เป็ น
อุปสรรคต่อการกระจายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่ งท่องเที่ยวใหม่ ในขณะเดียวกัน จานวนยานพาหนะ และ
จานวนนัก ท่อ งเที่ยวที่เ พิ่ มขึ้ น ในเขตเมือ งของแหล่ งท่อ งเที่ยวที่สาคัญ ๆ ก่อ ให้ เ กิดปั ญ หาความแออัดใน
พื้ นที่ สะท้ อนปั ญหาด้ านความพร้ อมและคุณภาพของการบริ การพื้ นฐาน และการบริ หารจัดการของส่ว น
ราชการที่เกี่ยวข้ อง
(2) ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของสภาพแวดล้ อ ม และความสมบูร ณ์ต ามธรรมชาติข องแหล่ง
ท่องเที่ยวปั จจุ บันที่อยู่ในเกณฑ์ถดถอยเป็ นปั ญหาที่ทุกจังหวัดในกลุ่ มจังหวัดฯ กาลังประสบอยู่ในปั จจุ บัน
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลกระทบจากการเพิ่ มปริ มาณของนักท่องเที่ยวและจากภัยธรรมชาติ ขาดการพั ฒนาและ
ดูแ ลที่ต่อ เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ ง รวมถึง ประชาชนบางส่ว นยังขาดจิตสานึก สาธารณะไม่เ ห็น ถึง
ความจาเป็ นในการดูแลรั กษาแหล่ งท่องเที่ยว
(3) การขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น จัดเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ส่งผลต่อการกระจุ ก ตัวของนักท่องเที่ยวอยู่ในแหล่ งท่องเที่ยวดั้ งเดิม
ภาครั ฐ ภาคเอกชนให้ ความสาคัญ กับการประชาสัมพั นธ์และทาการตลาดด้ านการท่องเที่ยวให้ กับ แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีช่ ือเสียง ซึ่งคนส่วนใหญ่ ร้ ูจักแล้ วเพี ยงอย่างเดียว การประชาสัมพั นธ์ในระยะเวลาที่ผ่านมายัง
ไม่มีประสิทธิภาพเพี ยงพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้ กระจายตัวไปสู่แหล่ งท่องเที่ยวใหม่ๆ
(4) ปั ญหาเรื่ องการบริหารจัดการแหล่ งท่อ งเที่ยวระหว่า งกลุ่มผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียในระดับต่างๆ
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ที่ยังมีความเข้ าใจในแนวความคิดเรื่ องการทางานแบบบูรณาการอยู่ในระดับที่
แตกต่า งกัน ส่ง ผลให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา และพั ฒ นาพื้ น ที่ที่ผ่า นมาในบางเรื่ อ งไม่ป ระสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร ประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้นในพื้ นที่สะท้ อนความขัดแย้ งทางการเมืองของสมาชิกในองค์กรปกครอง
ส่วนท้ อ งถิ่ น ผู้ บ ริหารท้ อ งถิ่ น ขาดจิตสาธารณะ การแก้ ปั ญหาขาดการประชาสัมพัน ธ์อย่า งทั่วถึง รวมถึง
ภาคเอกชนในพื้ นที่ยังดาเนินธุรกิจที่เล็งเห็นเฉพาะประโยชน์ส่วนตัว
 ความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปั ญหาของประชาชน
(1) ควรสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของเยาวชนในการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติท่มี ีคุณค่า ส่งเสริ ม
ให้ เกิดกิจกรรมความร่ วมมือฟื้ นฟู ธรรมชาติ เช่ น การปลูกปะการั งเทียม สนับสนุ นแนวคิดการท่องเที่ยว
เชิง อนุ ร ั ก ษ์ โดยก าหนดมา ตรการ กระตุ ้ น ให้ น ัก ท่อ งเที ่ย วมีส ่ว นร่ ว มรั บ ผิด ชอบในการดูแ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม รวมทั้งส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการฟื้ นฟู
และอนุ รักษ์แหล่ งท่องเที่ยวให้ เติบโตอย่างยั่งยืน
(2) ปรับ ปรุง และส่ง เสริ ม การพั ฒ นาแหล่ ง ท่อ งเที่ย ว การบริ ก ารด้ า นการท่อ งเที่ย ว ให้ มี
มาตรฐานสากล ร่ วมถึงส่งเสริ มให้ มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมโยงกับแหล่ งท่องเที่ยว
ที่มีอยู่โดยมุ่งเน้ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนและผู้ ประกอบการ ตระหนักถึงความสาคัญในการต้ อนรั บ
นักท่องเที่ยวบนจิตสานึกในการเป็ นเจ้ าบ้ านที่ดี
(3) จัดประชาสัมพั นธ์แหล่ งท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกิจกรรมเชิงอนุ รักษ์ประชาชน ซึ่ งใน
พื้ นที่กลุ่ มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันเห็น ตรงกันว่ า เพื่ อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ ม
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จังหวัดฯ จากการสร้ างแบรนด์การท่องเที่ยวของกลุ่ มจังหวัดฯ และประชาสัมพั นธ์ให้ เป็ นที่ยอมรั บในวง
กว้ าง
(4) ให้ อ งค์ก รส่ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า มามีบ ทบาทในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่อ งเที่ย วในพื้ น ที่ และกาหนด
มาตรการในการรักษามาตรฐานแหล่ง ท่องเที่ยว
(5) สารวจแหล่ ง ท่อ งเที่ย วชุ ม ชน จัด ทาเส้ น ทางการท่อ งเที่ย วเชิง วัฒ นธรรม และพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น แหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ให้ มีความสวยงาน
น่าสนใจ และน่าประทับใจเพื่ อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มาเที่ยวชม กระจายรายได้ แก่ประชาชนในพื้ นที่ ทั้งนี้
จะต้ องให้ ความสาคัญกับการพั ฒนาบุคลากรด้ านการท่องเที่ยวและบริ การรองรั บกับการส่งเสริ มการเป็ น
แหล่ งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่น เช่ น โครงการมัคคุเทศก์น้อย
(6) เพิ่ มความเข้ มงวดในการรั ก ษาความปลอดภัย ความสงบเรี ยบร้ อ ยในพื้ น ที่ เพื่ อ สร้ า งความ
มั่นใจให้ แก่นัก ท่อ งเที่ยว และประชากร โดยเพิ่ มเจ้ าหน้ า ที่รัก ษาความปลอดภัย ฝึ กอบรมอาสาสมัครใน
ชุมชนให้ มีความรู้ในการบริหารจัดการความปลอดภัย และคุ้มกันชุมชนของตนเอง ติดตั้งไฟฟ้ าตามถนน
หนทางต่างๆ ติดตั้งกล้ อง CCTV ในพื้ นที่ให้ ครอบคลุมทุกพื้ นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่ งท่องเที่ยวต่างๆ
(7) ส่ง เสริม กระบวนการมีส่ว นรวมของทุก ภาคส่ว นในทุก ระดับ ทาในระดับ กระทรวง กรม
จังหวัด องค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ผลักดัน สนั บ สนุ น การพัฒนาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อรองรับ การ
พัฒนาจังหวัดให้ เหมาะสมเป็ นระบบ เชื่อมโยงระหว่างการคมนาคมสายหลัก สายรอง และท้ องถิ่นทั้งทาง
บกและทางทะเล รวมถึงการเชื่ อมโยงเส้ นทางการคมนาคมกับ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต กระบี่ เพื่ อ
อานวยความสะดวกให้ กับ นัก ท่อ งเที่ยว นักลงทุน และประชาชนได้ สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ลดการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาระบบและสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ สินค้ าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มี
ศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ ชุมชนเกิดความเข้ มแข็งอย่างยั่งยืน
ในประเด็นยุทธศาสตร์น้ ี เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มสินค้ าเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดให้ มีการสร้ าง
มู ลค่ าที่สูงขึ้น โดยเน้ นการเพิ่ มประสิทธิภาพ นานวั ตกรรมเข้ ามาสร้ า งมู ลค่ าสินค้ าแปรรู ป และพั ฒนาการ
เพาะปลูก การทาประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ มูลค่าสูง การเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้ องเหมาะสมเพื่อให้ ได้ ผลผลิต
ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และช่ วยลดต้ นทุนการผลิต สามารถสร้ างความเข้ มแข็งให้ เครื อข่ายเกษตรกรได้ อย่าง
ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาอย่างบูรณาการ
 สภาพปั ญหาเกี่ยวกับสินค้า และศักยภาพของภาคการเกษตร ของวิสาหกิจชุมชน
(1) รายได้ และเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดยังผูกขาดเฉพาะในภาคธุ รกิจท่อ งเที่ยวเพี ยงอย่า ง
เดียว โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยังคงพึ่ งพิ งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและขาดการเชื่ อ มโยงกับภาคธุร กิจ
อื่นๆ ส่งผลให้ เกิดปั ญหาความแตกต่างทางสถานภาพทางสังคม และชีวิตความเป็ นอยู่ของผู้ประกอบการ
และเกษตรกรภายในกลุ่มจังหวัดฯ
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(2) ปั ญหาด้ านการเกษตรเป็ นจุ ดอ่อนสาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน โดยในปั จจุ บัน
เกษตรกรจาเป็ น ต้ อ งเผชิญ กับ ปั จ จัยการผลิต เช่ น ปุ๋ ยต่างๆ ที่มีร าคาสูงขึ้ น พื้ นที่เ พาะปลูกมีลดน้ อ ยลง
บางส่ว นยัง ขาดความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี และขาดเงิน ทุน หมุน เวีย นในการประกอบอาชีพ มีห นี้ สิน ที่ยัง
ต้ องการให้ ภาครั ฐเข้ าไปให้ ความรู้และสนับสนุ นเงินทุน
(3) ผลผลิต ทางการเกษตรบางรายการมีร าคาตกต่ า และไม่ม ีเ สถีย รภาพ ราคาสิน ค้ า พืช
เศรษฐกิจภาคการเกษตร (ปาล์ม ยางพารา) มีความผันผวน และพื ชที่เพาะปลูกส่วนมากเป็ นพื ชเชิงเดี่ยว
ที่อาจก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านความเสื่อมโทรมของดินได้ ไม่มีตลาดกลางสินค้ าเกษตร
(4) เส้ นทางการขนส่งภาคการเกษตรไม่สะดวก ชารุด สร้ างภาระค่าใช้ จ่ายด้ านการขนส่ง
(5) การเจริ ญเติบโต และการขยายตัวของสังคมเมืองจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้ นที่กลุ่ ม
จัง หวัด ฯ ส่ง ผลต่อ ระบบความสัม พั น ธ์แ บบเครื อ ญาติที่เ คยมีอ ยู ่ใ นสัง คมแต่ดั้ ง เดิม เปลี่ ย นแปลงไป
เนื่ อ งจากมีป ระชากรต่า งถิ่น เดิน ทางเข้ า มาอยู ่อ าศัย และประกอบอาชีพ เป็ น จ านวนมากท าให้ ข าด
ปฏิสัมพั นธ์ร ะหว่ า งกัน รวมถึงภาระหน้ า ที่ในเวลาอันจากัด และแนวทางการใช้ ชีวิตรูปแบบใหม่ส่งผลให้
คนส่วนใหญ่พ่ึงตนเอง อันนาไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวกในสังคม
(6) ปั ญหาเอกสิทธิ์ท่ดี ินทากินของราษฎร เกษตรกรมีการบุกรุกพื้ นที่ป่าสงวน
(7) การขาดแคลนน้า เพื่ อ การเกษตร เนื่ อ งจากไม่มีแ หล่ ง นา้ ขนาดใหญ่ สถานที่ก ัก เก็บ นา้ และ
แหล่ งนา้ จากระบบชลประทานในระบบมีพ้ ื นที่น้อย
(8) ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรในการเพาะปลูก
(9) ปั ญ หาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ต้ อ งพึ่ งแรงงานต่ า งด้ า ว จึง เป็ น อีกหนึ่ ง ประเด็น
ส าคัญ ที ่ก ลุ ่ ม จัง หวัด ฯ จะต้ อ งแก้ ไ ข การไม่ป ฏิบ ัต ิต ามกฎหมายของผู้ ป ระกอบการ การขาดการ
ประสานงานของหน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น ต้ น ปั ญ หาแรงงานต่า งด้ า วเหล่ า นี้ น อกเหนือ จากจะเป็ น
อุปสรรคต่อการจัดระเบียบสังคมในพื้ นที่แล้ วนั้ น ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน ความ
ระแวงต่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการแพร่ กระจายของยาเสพย์ติดอีกด้ วย
(10) ขาดการทานาผลงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดในการผลิตสินค้ าเกษตรและประมง รวมทั้งการ
จัดการตลาดในระดับ SME และตลาดเพื่อการส่งออก ทาให้ มูลค่าภาคการเกษตรอยู่ในระดับต่า ไม่เกิด
รายได้ เพียงพอในการพัฒนาสาขาเกษตรกรรมและสัตว์นา้
 ความต้องการและแนวทางการแก้ไขปั ญหาจากภาคประชาชน
(1) สนับสนุ นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้ นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจ เช่น
ปาล์มนา้ มัน ยางพารา และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ รวมถึงการประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ ชายฝั่ง
มูลค่าสูง รวมถึงขยายองค์ความรู้ ในการจัดเก็บผลผลิต การแปรรูป สิน ค้ า เกษตรในกรณีท่ีจะต้ อ งเผชิญ
ปั ญหาภาวะราคาสินค้ า เกษตรผันผวน (ตกต่า ) รวมถึงการเผยแพร่ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน
จากปาล์มนา้ มัน หรือกากของเสียจากการเกษตรอื่นๆ

สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (OSM Andaman)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ( ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2557-2560 203

(2) พัฒ นาระบบการผลิ ต สิน ค้ า เกษตรตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง โดยเน้ น การสร้ า ง
รายได้ เพื่ อ พั ฒนาคุณ ภาพชีวิต และรัก ษาฐานการผลิตให้ เป็ น ของเกษตรกรในท้ องถิ่น ไม่เน้ น การสร้ า ง
ความมั่นคั่งตามแนววัตถุนิยม และที่สาคัญที่สุดคือบูรณาการระบบการผลิตภาคการเกษตร (พื ช ประมง
และปศุสัตว์) เข้ ากับอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยว และภาคการผลิตในพื้ นที่เพื่ อสร้ างอาชีพ และเพิ่ มรายได้
ให้ แก่เกษตรกรและประชาชนอย่างทั่วถึง
(3) การลดต้ นทุนการผลิตภาคการเกษตร เช่นการใช้ ปู๋ยอินทรีย์ แทนปุ๋ ยเคมี รวมทั้งอาหาร และ
เวชภัณฑ์ของปศุสัตว์ และการทาประมง
(4) การเร่ งหาพื้ นที่เพาะปลูกให้ กับเกษตรกร เพื่ อลดปั ญหาการบุกรุกพื้ นที่ป่าสงวน
(5) สนับ สนุ น ส่ง เสริ ม การให้ ค วามรู้ วิช าการและเทคโนโลนีก ารเกษตรที่ท ัน สมัย ร่ ว มถึง การ
ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน รวมไปถึงช่องทางการตลาด
(6) สนับ สนุ น การรวมกลุ่ม อาชีพ และสนับ สนุ น การจัด ตั้ ง แหล่ง ในการจ าหน่า ยสิน ค้ า ชุม ชน
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการแปรรูป ผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งอาหารและเวชภัณฑ์ของปศุสัตว์และสัตว์
นา้ การปรับรูปแบบของสินค้ า OTOP ให้ มีความน่ าสนใจ และน่ าจับจ่ ายใช้ สอย บนพื้ นฐานการผลิตที่มี
คุณภาพสอดคล้ องกับมาตรฐานระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาศักยภาพบุ คลากรและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริการ
ด้านการท่องเทีย่ ว
 สภาพปั ญหาศักยภาพของบุคลากร เพือ่ รองรับการท่องเที่ยว
1) ปั ญหาเรื่ อ งการขาดแคลนบุคลากร หรื อทักษะของบุคลากรด้ า นการท่องเที่ยว จัดเป็ นอีก
หนึ่ งอุป สรรคสาคัญ ในการเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของธุร กิจ การท่อ งเที่ยวในพื้ น ที่ ไม่จากัด
เฉพาะปั ญหาด้ านการขาดแคลนบุคลากรทางการท่องเที่ยวและการผลิตทั้งในเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
แต่ผู้ ป ระกอบการบางส่ว นในพื้ น ที่ยัง มีค วามรู้ และทัก ษะในการประกอบอาชีพ ที่ไ ม่ม ีป ระสิท ธิภ าพ
เพี ยงพอในการแข่งขัน การรวมกลุ่มของเครือข่ า ยผู้ ป ระกอบการในบางพื้ นที่ยังไม่เข้ มแข็งเพี ยงพอที่จ ะ
สร้ างอานาจในการต่อรองเชิงเศรษฐกิจ
 ความต้องการและแนวทางการแก้ไขปั ญหาจากภาคประชาชน
1) แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสาขาธุรกิจต่างๆ ภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ นาเสนอว่า
ควรจัดตั้งหรือปรับปรุงศูนย์พั ฒนาทักษะโดยร่ วมกับสถาบันการศึกษาในพื้ นที่ โดยให้ ภาคเอกชนเข้ ามามี
ส่วนร่ วมในการพั ฒนาหลักสูตรเพื่ อให้ การอบรมสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม พร้ อมให้
ความสาคัญกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่ อเพิ่ มพูนทักษะในการประกอบอาชีพ โดยการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้ า นการท่อ งเที่ยวและบริ ก าร และจัดสร้ า งกลุ่มอาชีพให้ มีแ หล่งในการจาหน่ ายสิน ค้ า ในชุมชน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์ในการขายสินค้ า และการพัฒนาทักษะให้ ตรงกับความต้ องการของ
ตลาดแรงงานในพื้ นที่
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กล่า วโดยสรุป การแก้ ปั ญ หาและการด าเนิน งานตามแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา ซึ่ ง สรุป จาก
แนวความคิดของประชาชนผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียจากการพั ฒนาพื้ นที่โดยตรง จะวางอยู่บนพื้ นฐานของการ
ทางานแบบบูรณาการอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ การให้ บริ การ และ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว และการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้ าเกษตร และประมง
อาทิเช่น ยางพารา ปาล์ม การเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ มูลค่าสูง สามารถเชื่อมโยงสาขาธุรกิจประเภทอื่นๆ เข้ า
กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการพั ฒนาการบริ หารจัดการด้ านการตลาด การพัฒนาบุคลากรด้ าน
การท่องเที่ยว ซึ่ งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันได้ วิเคราะห์ถึงรายละเอียดในประเด็นต่า งๆ และนาไป
เป็ นโจทย์ในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน และเป็ นหนึ่งในกลไกหลักสาหรับการ
แปลงแผนพั ฒนาฯ ไปสู่แผนปฏบฺ ัติราชการของกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปี พ.ศ. 2557 ในส่วนต่อไป
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