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การวิเคราะหปั์ญหาการวิเคราะหปั์ญหา  ความตอ้งการความตอ้งการ  และแนวทางและแนวทาง

การแกไ้ขปัญหาการแกไ้ขปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีกลุ่มจงัหวดัของประชาชนในพ้ืนท่ีกลุ่มจงัหวดั

ภาคใตฝั้ง่อนัดามนัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั  

  ดา้นดา้นการการพฒันาคุณภาพดา้นการท่องเท่ียวใหมี้พฒันาคุณภาพดา้นการท่องเท่ียวใหมี้

มาตรฐาน อย่างยัง่ยืนมาตรฐาน อย่างยัง่ยืน  

 ดา้นดา้นการการการพฒันาระบบและสรา้งมูลค่าเพ่ิมใหสิ้นคา้การพฒันาระบบและสรา้งมูลค่าเพ่ิมใหสิ้นคา้

ภาคเกษตร ประมง และปศุสตัว์ภาคเกษตร ประมง และปศุสตัว์  ท่ีมีท่ีมีศกัยภาพในพ้ืนท่ี  ศกัยภาพในพ้ืนท่ี  

เพ่ือใหชุ้มชนเกิดความเขม้แข็งอย่างยัง่ยืนเพ่ือใหชุ้มชนเกิดความเขม้แข็งอย่างยัง่ยืน  

  ดา้นดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากรและเสริมสรา้งความการพฒันาศกัยภาพบุคลากรและเสริมสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชนในการบริการดา้นการท่องเท่ียเขม้แข็งของชุมชนในการบริการดา้นการท่องเท่ียวว  

ส่ส่วนท่ี วนท่ี 33 
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การวิเคราะหปั์ญหา ความตอ้งการ และแนวทางการแกไ้ข 
ของประชาชนในพื้ นท่ีกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั   

 

 ในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดฯ ได้

ประมวลความคิดเห็น สภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไขจากประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดระนอง 

พังงา ภเูกต็ กระบ่ี และตรัง ซ่ึงถือว่าเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่สะท้อนมุมมองการพัฒนาจากกลุ่มบุคคลที่จะมีส่วนได้

ส่วนเสยีจากการแปลงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ไปสู่แผนปฏบัิติการ และการด าเนินงานโครงการต่างๆ โดยตรง 

ความคิดเหน็ และข้อมูลที่ได้รับจากการส ารวจปัญหา ความต้องการ และแนวทางการแก้ไขจากภาคประชาชน

จะเป็นเสมือนกลไกในถ่ายทอดข้อมูลทุติยภมูิ และแนวทางตามยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ให้เป็นแผนภาพที่

ชัดเจนย่ิงขึ้น อย่างไรกต็าม เน่ืองด้วยจังหวัดต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รวบรวมความคิดเหน็

จากประชาชนในลักษณะที่แตกต่างกันไป และครอบคลุมรายละเอียดในหลากหลายประเดน็ ดังน้ัน เพ่ือให้

สามารถน าข้อมูลในส่วนน้ีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กลุ่มจังหวัดฯ จึงได้สรุปสาระส าคัญของสภาพปัญหา แนว

ทางแก้ไขปัญหา และจุดเน้นของการพัฒนาตามประเดน็ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประเดน็ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์

การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างย่ังยืน  ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรที่มี

ศักยภาพในพ้ืนที่เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  และยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

เสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน ในการบริการด้านการทอ่งเที่ยว  ดังน้ี 

ประเด็นยุประเด็นยุทธศาสตรที์ ่ทธศาสตรที์ ่11::  ยุทธศาสตรก์ารยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพดา้นการท่องเทีย่วใหม้ีมาตรฐาน อย่างยัง่ยืนพฒันาคุณภาพดา้นการท่องเทีย่วใหม้ีมาตรฐาน อย่างยัง่ยืน   

 สาระส าคัญของประเดน็ยุทธศาสตร์น้ีจะเกี่ยวข้องกับเพ่ือรักษาแหล่งท่องเที่ยวในอันดามัน

ยังคงสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวระบบนิเวศสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ ทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ รวมถึงยกระดับบุคลากรให้มีความ

พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC  ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่ือมโยงกับภาค

บริการ พร้อมสนับสนุนการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานซ่ึงเป็นหน่ึงใน

ปัจจัยหลักน าไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดให้เติบโตเป็นศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ได้อย่างเข้มแขง็และย่ังยืนและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 

 สภาพปัญหาเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวทางทะเล รวมถึงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ของกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

(1) ปัญหาเส้นทางการคมนาคมขนส่งค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ ในขณะที่

เส้นทางการคมนาคมอื่นๆ ไม่สะดวกและปลอดภัย เส้นทางคมนาคมที่เช่ือมโยงจังหวัดบางจังหวัดในกลุ่ม

จังหวัดฯ ยังมีสภาพเป็นถนน 2 ช่องจราจร โดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ซ่ึงเป็นเส้นทาง

คมนาคมขนส่งสายหลักของภาคใต้ฝั่งอันดามัน และยังมีปัญหาการคมนาคมขนส่งระหว่าง พ้ืนที่ในส่วน

ของแผ่นดินใหญ่กับเกาะต่างๆ ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนและแหล่งท่องเที่ยว เน่ืองจากท่าเทียบ
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เรือไม่ได้มาตรฐานและร่องน า้มีสภาพตื้ นเขิน รวมถึงเส้นทางการเดินทางโดยเคร่ืองบินค่อนข้างจ ากัด เป็น

อุปสรรคต่อการกระจายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ในขณะเดียวกัน จ านวนยานพาหนะ และ

จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึนในเขตเมืองของแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญๆ ก่อให้เกิดปัญหาความแออัดใน

พ้ืนที่ สะท้อนปัญหาด้านความพร้อมและคุณภาพของการบริการพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการของส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้อง 

(2) ปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม และความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของแหล่ง

ท่องเที่ยวปัจจุบันที่อยู่ในเกณฑ์ถดถอยเป็นปัญหาที่ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ก าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน 

ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลกระทบจากการเพ่ิมปริมาณของนักท่องเที่ยวและจากภัยธรรมชาติ ขาดการพัฒนาและ

ดูแลที่ต่อเน่ืองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกสาธารณะไม่เหน็ถึง

ความจ าเป็นในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว 

(3) การขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น จัดเป็นสาเหตุหน่ึงที่ส่งผลต่อการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวด้ังเดิม 

ภาครัฐ ภาคเอกชนให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์และท าการตลาดด้านการท่องเที่ยวให้กับแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง ซ่ึงคนส่วนใหญ่รู้จักแล้วเพียงอย่างเดียว การประชาสัมพันธ์ในระยะเวลาที่ผ่านมายัง
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้กระจายตัวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ  

(4) ปัญหาเร่ืองการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่างๆ 

และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ยังมีความเข้าใจในแนวความคิดเร่ืองการท างานแบบบูรณาการอยู่ในระดับที่

แตกต่างกัน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหา และพัฒนาพ้ืนที่ที่ผ่านมาในบางเร่ืองไม่ประสบความส าเร ็จ

เท่าที่ควร ประเดน็ปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่สะท้อนความขัดแย้งทางการเมืองของสมาชิกในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นขาดจิตสาธารณะ การแก้ปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง รวมถึง

ภาคเอกชนในพ้ืนที่ยังด าเนินธุรกิจที่เลง็เหน็เฉพาะประโยชน์ส่วนตัว  

 ความตอ้งการ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาของประชาชน  

(1) ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า ส่งเสริม

ให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือฟ้ืนฟูธรรมชาติ เช่น การปลูกปะการังเทียม สนับสนุนแนวคิดการท่องเที่ยว

เช ิงอน ุร ักษ ์ โดยก าหนดมาตรการกระ ตุ้น ให้น ักท ่อ ง เที ่ย วม ีส ่วนร ่วมร ับผ ิดชอบในการด ูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการฟ้ืนฟู 

และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างย่ังยืน 

(2) ปรับปรุง และส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริการด้านการท่องเที่ยว ให้มี

มาตรฐานสากล ร่วมถึงส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว

ที่มีอยู่โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการ ตระหนักถึงความส าคัญในการต้อนรับ

นักท่องเที่ยวบนจิตส านึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
(3) จัดประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ประชาชน ซ่ึงใน

พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเหน็ตรงกันว่า เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม
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จังหวัดฯ จากการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ยอมรับในวง

กว้าง   

(4) ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และก าหนด

มาตรการในการรักษามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 

(5) ส ารวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้มีความสวยงาน 

น่าสนใจ และน่าประทับใจเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชม กระจายรายได้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งน้ี 

จะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการรองรับกับการส่งเสริมการเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น โครงการมัคคุเทศก์น้อย 

(6) เพ่ิมความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความ

ม่ันใจให้แก่นักท่องเที่ยว และประชากร โดยเพ่ิมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝึกอบรมอาสาสมัครใน

ชุมชนให้มีความรู้ในการบริหารจัดการความปลอดภัย และคุ้มกันชุมชนของตนเอง ติดตั้งไฟฟ้าตามถนน

หนทางต่างๆ ติดตั้งกล้อง CCTV ในพ้ืนที่ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  

(7) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนในทุกระดับ ท าในระดับกระทรวง กรม 

จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือผลักดันสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ

พัฒนาจังหวัดให้เหมาะสมเป็นระบบ เช่ือมโยงระหว่างการคมนาคมสายหลัก สายรอง และท้องถิ่นทั้งทาง

บกและทางทะเล รวมถึงการเช่ือมโยงเส้นทางการคมนาคมกับท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ กระบ่ี เพ่ือ

อ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว นักลงทุนและประชาชนได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ลดการ

สูญเสียทางเศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่22::  การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์   ที่มีที่มี

    ศักยภาพในพ้ืนที่  เพ่ือให้ชุมชนเกดิความเข้มแขง็อย่างย่ังยืนศักยภาพในพ้ืนที่  เพ่ือให้ชุมชนเกดิความเข้มแขง็อย่างย่ังยืน  

  ในประเดน็ยุทธศาสตร์น้ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดให้มีการสร้าง

มูลค่าที่สูงข้ึน โดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ น านวัตกรรมเข้ามาสร้างมูลค่าสินค้าแปรรูป และพัฒนาการ

เพาะปลูก การท าประมง และเพาะเล้ียงสัตว์น า้มูลค่าสูง การเกบ็เกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลผลิต

ที่มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน และช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถสร้างความเข้มแขง็ให้เครือข่ายเกษตรกรได้อย่าง

ย่ังยืนเพ่ือการพัฒนาอย่างบูรณาการ  

 

 สภาพปัญหาเกี่ยวกบัสินคา้ และศกัยภาพของภาคการเกษตร ของวิสาหกิจชุมชน 

(1) รายได้และเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดยังผูกขาดเฉพาะในภาคธุรกิจท่องเที่ยวเพียงอย่าง

เดียว โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจยังคงพ่ึงพิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและขาดการเช่ือมโยงกับภาคธุรกิจ

อื่นๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาความแตกต่างทางสถานภาพทางสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประกอบการ

และเกษตรกรภายในกลุ่มจังหวัดฯ 
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(2) ปัญหาด้านการเกษตรเป็นจุดอ่อนส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยในปัจจุบัน

เกษตรกรจ าเป็นต้องเผชิญกับปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยต่างๆ ที่มีราคาสูงข้ึน พ้ืนที่เพาะปลูกมีลดน้อยลง 

บางส่วนยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี และขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ มีหน้ีสินที่ยัง

ต้องการให้ภาครัฐเข้าไปให้ความรู้และสนับสนุนเงินทุน  

(3) ผลผลิตทางการเกษตรบางรายการมีราคาตกต ่า และไม่มีเสถียรภาพ  ราคาสินค้าพืช

เศรษฐกิจภาคการเกษตร (ปาล์ม ยางพารา) มีความผันผวน และพืชที่เพาะปลูกส่วนมากเป็นพืชเชิงเด่ียว

ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความเสื่อมโทรมของดินได้ ไม่มีตลาดกลางสินค้าเกษตร 

(4) เส้นทางการขนส่งภาคการเกษตรไม่สะดวก ช ารุด สร้างภาระค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง  

(5) การเจริญเติบโต และการขยายตัวของสังคมเมืองจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่ม

จังหวัดฯ ส่งผลต่อระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่เคยมีอยู่ในสังคมแต่ดั้งเดิมเปล่ียนแปลงไป 

เนื่องจากมีประชากรต่างถิ่นเดินทางเข้ามาอยู่อาศัย และประกอบอาชีพเป็นจ านวนมากท าให้ขาด

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงภาระหน้าที่ในเวลาอันจ ากัด และแนวทางการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ส่งผลให้

คนส่วนใหญ่พ่ึงตนเอง อันน าไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวกในสังคม 

(6) ปัญหาเอกสิทธิ์ที่ดินท ากินของราษฎร เกษตรกรมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน 

(7) การขาดแคลนน ้าเพ่ือการเกษตร เน่ืองจากไม่มีแหล่งน า้ขนาดใหญ่ สถานที่กักเกบ็น า้และ

แหล่งน า้จากระบบชลประทานในระบบมีพ้ืนที่น้อย 

(8) ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรในการเพาะปลูก 

(9) ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ต้องพ่ึงแรงงานต่างด้าว จึงเป็นอีกหน่ึงประเดน็

ส าคัญที ่กลุ ่มจังหวัดฯ จะต้องแก้ไข การไม่ปฏ ิบัต ิตามกฎหมายของผู้ประกอบการ การขาดการ

ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ปัญหาแรงงานต่างด้าวเหล่าน้ีนอกเหนือจากจะเป็น

อุปสรรคต่อการจัดระเบียบสังคมในพ้ืนที่แล้วน้ัน ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน ความ

ระแวงต่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการแพร่กระจายของยาเสพย์ติดอีกด้วย  

(10)   ขาดการท าน าผลงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดในการผลิตสินค้าเกษตรและประมง  รวมทั้งการ

จัดการตลาดในระดับ SME และตลาดเพ่ือการส่งออก ท าให้มูลค่าภาคการเกษตรอยู่ในระดับต ่า    ไม่เกิด

รายได้เพียงพอในการพัฒนาสาขาเกษตรกรรมและสัตว์น า้ 

 ความตอ้งการและแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากภาคประชาชน  

(1) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจ เช่น 

ปาล์มน า้มัน ยางพารา และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ รวมถึงการประมง และเพาะเล้ียงสัตว์น า้ชายฝั่ง

มูลค่าสูง  รวมถึงขยายองค์ความรู้ในการจัดเกบ็ผลผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรในกรณีที่จะต้องเผชิญ

ปัญหาภาวะราคาสินค้าเกษตรผันผวน (ตกต ่า) รวมถึงการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน

จากปาล์มน า้มัน หรือกากของเสียจากการเกษตรอื่นๆ  
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(2) พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการสร้าง

รายได้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และรักษาฐานการผลิตให้เป็นของเกษตรกรในท้องถิ่น ไม่เน้นการสร้าง

ความมั่นคั่งตามแนววัตถุนิยม และที่ส าคัญที่สุดคือบูรณาการระบบการผลิตภาคการเกษตร (พืช ประมง 

และปศุสัตว์) เข้ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และภาคการผลิตในพ้ืนที่เพ่ือสร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้

ให้แก่เกษตรกรและประชาชนอย่างทั่วถึง 

(3) การลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร เช่นการใช้ปู๋ยอินทรีย์ แทนปุ๋ยเคมี  รวมทั้งอาหาร และ

เวชภัณฑ์ของปศุสัตว์ และการท าประมง 

(4) การเร่งหาพ้ืนที่เพาะปลูกให้กับเกษตรกร เพ่ือลดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน 

(5) สนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้ วิชาการและเทคโนโลนีการเกษตรที่ทันสมัย ร่วมถึงการ

ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน รวมไปถึงช่องทางการตลาด 

(6) สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งในการจ าหน่ายสินค้าชุมชน 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งอาหารและเวชภัณฑ์ของปศุสัตว์และสัตว์

น า้ การปรับรูปแบบของสินค้า OTOP ให้มีความน่าสนใจ และน่าจับจ่ายใช้สอย บนพ้ืนฐานการผลิตที่มี

คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่33::  พฒันาศกัยภาพบุคลากรและเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนในการบริการ

ดา้นการท่องเทีย่ว 

 สภาพปัญหาศกัยภาพของบุคลากร  เพือ่รองรบัการท่องเที่ยว  

                1)  ปัญหาเร่ืองการขาดแคลนบุคลากร หรือทักษะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จัดเป็นอีก
หน่ึงอุปสรรคส าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ไม่จ ากัด

เฉพาะปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรทางการท่องเที่ยวและการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

แต่ผู้ประกอบการบางส่วนในพ้ืนที่ยังมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพที่ไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอในการแข่งขัน การรวมกลุ่มของเครือข่ายผู้ประกอบการในบางพ้ืนที่ยังไม่เข้มแขง็เพียงพอที่จะ

สร้างอ านาจในการต่อรองเชิงเศรษฐกิจ 

 

 ความตอ้งการและแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากภาคประชาชน  

                 1) แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสาขาธุรกิจต่างๆ ภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ น าเสนอว่า
ควรจัดตั้งหรือปรับปรุงศูนย์พัฒนาทักษะโดยร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้การอบรมสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมให้

ความส าคัญกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการประกอบอาชีพ โดยการส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ และจัดสร้างกลุ่มอาชีพให้มีแหล่งในการจ าหน่ายสินค้าในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์ในการขายสินค้า และการพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

กล่าวโดยสรุป การแก้ปัญหาและการด าเนินงานตามแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่ง สรุปจาก

แนวความคิดของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาพ้ืนที่โดยตรง จะวางอยู่บนพ้ืนฐานของการ

ท างานแบบบูรณาการอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การให้บริการ และ

ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว  และการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร และประมง

อาทิเช่น  ยางพารา  ปาล์ม  การเพาะเล้ียงสัตว์น า้มูลค่าสูง สามารถเช่ือมโยงสาขาธุรกิจประเภทอื่นๆ เข้า

กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การพัฒนาบุคลากรด้าน

การท่องเที่ยว  ซ่ึงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้วิเคราะห์ถึงรายละเอียดในประเดน็ต่างๆ และน าไป

เป็นโจทย์ในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเป็นหน่ึงในกลไกหลักส าหรับการ

แปลงแผนพัฒนาฯ ไปสู่แผนปฏบัฺติราชการของกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปี พ.ศ. 2557 ในส่วนต่อไป 


