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8. ตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ซ่ึงมีประชากรจ านวนมาก เช่น อินเดีย จีน ตะวันออกกลาง  ให้ความสนใจ

ทอ่งเที่ยวในอนัดามันเพ่ิมสูงข้ึน 

9. การเมืองมีเสถียรภาพสูง มีการยุติความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองที่ ยืดเย้ือช่วยสร้าง

บรรยากาศการลงทุน และส่งผลดีต่อการทอ่งเที่ยวของไทยและกลุ่มจังหวัดอนัดามันมากย่ิงข้ึน 

10. นโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ท าให้เกิดความเช่ือมั่น

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิใหกับประชาชนและนักทอ่งเที่ยว 

11.  กรอบความร่วมมือ IMT-GT ที่ประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังที่ 19 ได้เหน็ชอบให้โครงการพัฒนาบริการ

เดินเรือเฟอร์ร่ีขนส่งสนิค้าและผู้โดยสารในเส้นทางเบลาวัน-ปีนัง-ตรัง เป็นอีกหน่ึงโครงการ IMT-GT -

Signature Project และธนาคารพัฒนาเอเชียได้เตรียมการจ้างที่ปรึกษาเพ่ิมท าการศึกษาความเหมาะสม

ในรายละเอียดของเส้นทางดังกล่าวระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และก าหนดจัดท ารายงาน

การศึกษาแล้วเสรจ็ปลายปี 2557  

  ภยัคุกคามภยัคุกคาม  ((TThhrreeaattss))  

1. การหล่ังไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว  ผู้ประกอบอาชีพบริการ แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ท าให้

ชุมชนเมืองขยายตัวอย่างรวดเรว็ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหา

อาชญากรรม คุณภาพชีวิต ของประชาชนในพ้ืนที่  

2. ภาพรวมการให้งบประมาณ การจัดงบประมาณไม่สอดคล้องกับศักยภาพกลุ่มจังหวัด ปัญหา

งบประมาณที่ลงมาที่พ้ินที่น้อย เน่ืองจากคิดเป็นต่อหัวประชากร ซ่ึงกลุ่มอันดามันมีประชากรแฝงเยอะ จ านวน

ประชากรที่แท้จริงน้ันน้อย ท าให้งบประมาณได้น้อย 

3. อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงที่มีโอกาสในการเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น สนึามิ อุทกภัย ดินโคลนถล่ม 

4. การเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผู้ลักลอบเข้าเมืองส่งผลกระทบต่อการบริการสาธารณ 

ความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนที่  

       5. ผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น ส่งผลใหเ้กิด พายุรุนแรง  ดินโคลนถล่ม การกดัเซาะชายฝัง่  

การตายของสตัวท์ะเลจ านวนมาก และ ระบบนเิวศนที์เ่ปลีย่นแปลงไป  
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  บริบทการเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดลอ้มบริบทการเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดลอ้ม  

แผนภาพ แผนภาพ ::  แนวโน้มปัจจัยภายนอกประเทศแนวโน้มปัจจัยภายนอกประเทศ  ((EExxtteerrnnaall  FFoorrcceess))  และภายในประเทศ และภายในประเทศ ((IInntteerrnnaall  FFoorrcceess))  

ที่จะส่งผลกระทบต่อทศิทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดในอนาคตที่จะส่งผลกระทบต่อทศิทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดในอนาคต  

  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้สรุปแนวโน้มปัจจัยภายนอกและ

ภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบโดยรวมต่อวิสยัทศัน์ประเทศไทยในอนาคต ประกอบด้วย 

(1) การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ในอนาคตจะมีความเช่ือมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

ภายในอนุภูมิภาคเพ่ิมมากขึ้ น ทั้งเส้นทางคมนาคมทางบก โทรคมนาคม และโครงข่ายสายส่ง

ไฟฟ้าและพลังงาน เช่น มีการประกาศใช้ east-west corridor นอกจากน้ียังมีความร่วมมือด้าน

การค้า ตลอดจนความพยายามส่งเสริมประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือลดความแตกต่างทางด้านรายได้

กับไทย ขณะที่ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยก าลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น เวียดนาม หรือ

พม่าถ้าเร่ิมมีประชาธปิไตยมากข้ึน อาจจะเป็นประเทศเวียดนามรายใหม่ที่หลายประเทศอยากจะ

ไปลงทุน เพราะสามารถจะเช่ือมโยงกับประเทศอินเดีย ซ่ึงในอนาคตมีการรวมตัวและมี

เสถียรภาพมากขึ้น ดังน้ัน ในอีก 20 ปีข้างหน้า ภมิูภาคน้ีน่าจะเป็นภมิูภาคที่มีความเจริญเติบโต

มากขึ้นอย่างรวดเรว็ 
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(2) เศรษฐกิจโลกจะเปลีย่นศูนยก์ลางอ านาจมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชียมากข้ึน ประเทศจีนและ

ประเทศอินเดียจะเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจโลกในอนาคต รวมทั้งประเทศบราซิลและ

ประเทศรัสเซียจะมีความส าคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้ น การผลิตต่างๆ จะย้ายมาอยู่ในแถบเอเชีย

ทั้งหมด จะมี ASEAN Century นอกจากน้ีอาจจะมีประเทศเกิดใหม่ทางเศรษฐกิจ (emerging 

country) เพ่ิมข้ึน ดังน้ันใน 20 ปีข้างหน้าจุดรวมของอ านาจทางเศรษฐกิจจะเคล่ือนมาสู่ทางด้าน

เอเชียมากข้ึน ขณะที่ประเทศอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่น หรือประเทศในแถบยุโรป ก าลังเข้าสู่สังคม

ประชากรสงูอายุแล้ว และจะยังมีปัญหาเศรษฐกจิต่อไปอกีระยะหน่ึง 

(3) การเปลี่ยนแปลงดา้นการเงินโลก (global finance) จะมีความผันผวนมากข้ึน แนวโน้มใน

ระยะยาวประเทศและทวีปต่างๆ จะมีการรวมกลุ่ม (integrate) หรือมีข้อตกลงการค้า การลงทุน 

และการเงินมากขึ้ น ดังน้ัน จะมีโอกาสการเคล่ือนย้ายเงินทุนสูง นอกจากน้ี กองทุนเฮดจ์ฟันด์ 

(hedge fund) อาจจะมีการเกง็ก าไรหรือเข้ามาลงทุนในที่ต่างๆ มากข้ึน ทั้งน้ี การเงินของโลกจะมี

ผู้เล่นส าคัญใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน เช่น ธนาคารกลางของประเทศที่มีทุนส ารองระหว่างประเทศ 

(reserve) อยู่มาก เช่น ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่น หรือประเทศในแถบตะวันออกกลาง จะมีการ

ตั้งกองทุนเพ่ือไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยซ่ึงเร่ิมมีทุนส ารองมาก และจะตั้ง

กองทุนในลักษณะน้ีเช่นกัน ซ่ึงส่งผลต่อความผันผวนหรือผลกระทบที่อาจจะสร้างปัญหามากข้ึน

กว่าในปัจจุบัน 

(4) ประชากรสูงอายุของโลกเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว หลายประเทศเร่ิมเข้าสู่  aging society ทั้งน้ี 

ประเทศก าลังพัฒนาจะมีจ านวนผู้สูงอายุร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุทั้งหมดในโลก และผู้สูงอายุ

มากกว่าร้อยละ 55 จะเป็นผู้หญิง เพราะมีอายุยืนกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะจะมีปัญหามากในกลุ่ม

ผู้หญิงที่ไม่แต่งงานและมีรายได้น้อย การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง เช่น จะมีการเคล่ือนย้ายเงินจากประเทศที่มีเงินออมมากมาลงทุนในประเทศ

ก าลังพัฒนา    การย้ายถิ่น (immigration) ที่คนในประเทศก าลังพัฒนามีโอกาสไปหางานท าใน

ประเทศที่พัฒนาแล้วมากข้ึนในอนาคต หรือการปรับโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยอาจต้องเปล่ียนจาก

การสร้างโรงเรียนไปสร้างโรงพยาบาลมากขึ้น เป็นต้น  

 ปัญหาสังคมผู้สูงอายุจะเป็นนโยบายใหญ่ระยะยาวของชาติ เพราะมีผลกระทบอย่างมาก

ส าหรับประเทศที่เข้าสู่ aging society แล้ว เช่น ญ่ีปุ่นที่ประสบปัญหาผลิตภาพต ่า ก าลังแรงงาน

ลดลงอย่างต่อเน่ือง ย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจในอนาคต แม้จะพยายามแก้ปัญหาโดยพัฒนา

เทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงาน เช่นเดียวกับประเทศอเมริกาซ่ึงมีคนแก่เพ่ิมมากข้ึน ขณะที่ก  าลัง

แรงงานเร่ิมลดลง ทั้งน้ี อเมริกาแก้ปัญหาโดยเปิดรับแรงงานต่างชาติมากขึ้น 

(5) เทคโนโลยี จะอยู่บนพ้ืนฐานส าคัญ 4 ประการคือ Atoms Neurons (เซลล์สมอง) Genes และ 

Bits (Information) เทคโนโลยีจ าแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ Nano-Technology   Bio-

Technology  Information Technology  และ Cognitive Sciences  ซ่ึงเกี่ยวกับการท างานของ

สมอง จิต และพฤติกรรมของมนุษย์ จะเป็นการส่งเสริม Neuro-Technology เช่น สามารถจะดึง



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560      268 

 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

ความทรงจ าบางอย่างที่หายไปกลับคืนมาโดยวิธีหรือเคร่ืองมือต่างๆ คนตาบอดสามารถมองเหน็

ภาพได้จากการเหน็ภาพโดยไม่ต้องผ่านสายตา 

(6) พลงังาน  มีการคาดการณ์ว่าปริมาณน า้มันของโลกอาจจะหมดไปภายใน 50-60 ปี ขณะที่ความ

ต้องการใช้น า้มันเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเรว็ไม่ต ่ากว่า 2 เท่าใน 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในแถบเอเชีย 

ท าให้มีการพยายามหาแหล่งพลังงานอื่นๆ หรือการใช้เทคโนโลยีเพ่ือทดแทนน ้ามันมากขึ้ น 

นอกจากน้ี หลายประเทศเร่ิมมีการท าสัญญาเพ่ือจับจองแหล่งพลังงานเพ่ิมมากขึ้น เช่น จีนเร่ิม

มองหาแหล่งพลังงานเพ่ือท าสญัญาจับจองน า้มันและกา๊ซเพ่ิมข้ึน 

(7) ภาวะโลกรอ้น (Global Warming) ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ถ้ามีการใช้

พลังงานและปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในปริมาณเช่นปัจจุบันน้ี จะส่งผลให้ภมิูอากาศของโลกเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเรว็ ท าให้เกิดพายุหรือภัยพิบัติต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งผลกระทบด้านอื่นๆ เช่น ระดับน า้

จะสูงข้ึนและส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ชายฝั่งภาคเกษตร นอกจากน้ียังส่งผลกระทบเกี่ยวกับ asset cash 

ต่างๆ เช่น หุ้นเกี่ยวกับบริษัทอาหารพันธบัตรระหว่างประเทศที่มีความเสี่ยงกับเร่ืองของ global 

warming ดังน้ัน จึงเป็นเร่ืองที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ เศรษฐกจิ และคุณภาพชีวิต 

สิ่งที่ ต้องค านึงถึงเพ่ิมเติม คือ แนวโน้มบริบทการเปล่ียนแปลงภายในของประเทศไทย ซ่ึง

ประกอบด้วย (1) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ จากภาคเกษตรมาเป็นภาคอุตสาหกรรมและบริการ

มากขึ้ น และเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเช่ือมโยงกับต่างประเทศมากข้ึน ขณะที่ไทยเร่ิมสูญเสียขีด

ความสามารถในการแข่งขันจากการที่ค่าจ้างสูงข้ึน (2) สังคมผู้สูงอายุ ประชากรสูงอายุเพ่ิมจาก 7 ล้านคนใน

ปัจจุบัน เป็น 16 ล้านคนในปี 2570 ขณะที่ประชากรวัยต ่ากว่า 14 ปี จะลดจาก 14 ล้านคน เหลือ 10 ล้าน

คน ส่งผลกระทบต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (3) การเปล่ียนแปลงความเป็นเมืองมากข้ึน โดยประชากร

ในเมืองของไทยจะเพ่ิมมากกว่า 14 ล้านคน ในปี 2573 ขณะที่ประชากรในชนบทจะลดลง 

จากองค์ประกอบบริบทการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกประเทศ และภายในประเทศไทยที่คาดว่า

จะเกดิขึ้นดังกล่าว สามารถประเมินผลกระทบของพลวัตรต่อกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันในภาพรวมได้ตาม

ตารางน้ี 

บริบท แนวโนม้ความเปลีย่นแปลง ผลกระทบต่อกลุ่มจงัหวดั 

การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ

โลก/ประเทศเพือ่น

บา้น 

- การรวมตัวทางเศรษฐกจิ
ในระดับทวิภาคี ภมูิภาค 

และพหุภาคี เช่น ข้อตกลง

ทางการค้า FTA ไทย-จีน 

ไทย-อนิเดีย  

- การขยายตัวทางเศรษฐกจิ
ของจีนและอนิเดีย 

- ราคาน า้มันเพ่ิมสงูขึ้น 

- ความต้องการยางพาราของโลกเพ่ิม

สงูขึ้น เน่ืองจากยางสังเคราะห์มีราคา

แพงตามค่าน า้มันดิบที่สูงข้ึน 

- ตลาดการทอ่งเที่ยวขยายตัวมากข้ึน 

- มีโอกาสขยายการปลูกปาล์มน า้มันเพ่ือ

ผลิตไบโอดีเซลส าหรับใช้เป็นพลังงาน

ทดแทน 
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บริบท แนวโนม้ความเปลีย่นแปลง ผลกระทบต่อกลุ่มจงัหวดั 

เทคโนโลย ี - เทคโนโลยี ICT มีบทบาท

ในภาคการผลิตและ

บริการมากขึ้น เช่น Internet 

และ Wireless Technology 

เป็นปัจจัยพ้ืนฐานใน

ชีวิตประจ าวัน 

- การเดินทางโดยเคร่ืองบิน
ใช้เวลาน้อยลง 

- ต้องมีการลงทุนด้าน ICT เพ่ือสนอง

ความต้องการได้อย่างเพียงพอ 

- มีโอกาสในการพัฒนาและการจ้างงาน

ในธุรกจิ Software เพ่ิมมากขึ้น 

- ตลาดการทอ่งเที่ยวมีโอกาสขยายตัว

มากขึ้นเมื่อน าระบบ IT   มาใช้ 

ประชากรและสงัคม - กลุ่มคนสงูอายุเพ่ิมมากขึ้น 

- ความต้องการด้านบริการ
สขุภาพ  โดยเฉพาะวิถี

ธรรมชาตเิพ่ิมสูงขึ้น 

- โรคระบาดใหม่มากขึ้น 
เช่น ซาร์ส ไข้หวัดนก 

- มีโอกาสในการขยายตัวของกลุ่ม

นักทอ่งเที่ยวสงูอายุ 

- มีโอกาสขยายบริการด้วยวิถีธรรมชาติ 

เช่น SPA นวดแผนไทย ศูนย์บริการ

สขุภาพ 

สิง่แวดลอ้ม - สิ่งแวดล้อมยังคงเสื่อมโทรมลง 
- ปัญหาการขาดแคลนน า้
เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะใน

แหล่งทอ่งเที่ยว 

- ชุมชนเมืองขยายตัวอย่าง
รวดเรว็ ท าให้เกดิปัญหาขยะ 

น า้เสียมากขึ้น 

- ปัญหาภัยธรรมชาติเพ่ิม
ความถี่และความรุนแรงมาก

ขึ้น 

- ทรัพยากรด้านการทอ่งเที่ยวเสื่อมโทรม

ลง เช่น ชายหาด ปะการัง 

- มีการลงทุนในการแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การก าจัดขยะ

และน า้เสยี 

- ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบธุรกจิ

ทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดและส่งผล

กระทบยาวนาน เช่น กรณีธรณีพิบัติภัย 

แนวโนม้การบริโภค 

ของโลก 

- คนมีการเดินทางและใช้จ่าย
ในต่างประเทศมากขึ้น 

- วิถีตะวันออกได้รับความ
นิยมมากขึ้น 

- มีโอกาสในการพัฒนาโครงการศูนย์

สรรพสนิค้าและการขยายการส่งออก

สนิค้า OTOP 

- พืชสมุนไพรมีโอกาสขยายตลาดมาก

ย่ิงขึ้น 

- มีโอกาสเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 

โดยพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่ๆ    
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นอกเหนือจากประเดน็ในภาพรวมแล้วน้ัน แนวโน้มทศิทางการพัฒนาและผลกระทบที่อาจเกิด

ต่อกลุ่มอันดามันในอนาคตเปรียบเสมือนกุญแจดอกส าคัญที่จะน าสู่การพัฒนาแผนงาน และโครงการที่มี

ประสทิธภิาพ โดยประเดน็ที่กลุ่มจังหวัดฯ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 

(1) แนวคิดในการสร้าง “สะพานเศรษฐกิจ” เช่ือมโยงฝั่งอันดามันและอ่าวไทยด้วยระบบขนส่งร่วม

แบบผสมผสานอนัประกอบด้วย การขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง การขนส่งทางท่อ และการ

ขนส่งทางน า้ เป็นทางเลือกส าหรับการลงทุนพัฒนาเหลก็ต้นน า้รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตร

เคมีในระยะยาวในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องลงทุนขยายการ

พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้องการการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 

ความต้องการใช้เหลก็ในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (พ้ืนที่แถวชุมพร สรุาษฏร์ นครศรีธรรมราช) 

และโครงการก่อสร้างที่ก  าลังจะเกิดข้ึน สายทางพังงา-กระบ่ี ตอน 3 เช่ือมโยงระหว่างกระบ่ี-

พังงา-ภเูกต็ ระยะทาง 27 กโิลเมตร 

(2) มาเลเซียมีแผนจะวางท่อส่งน ้ ามนัทางตอนเหนือของประเทศ ระยะทางประมาณ 310 

กิโลเมตรเพ่ือขนส่งน า้มันจากประเทศแถบตะวันออกกลางมากล่ันที่รัฐเคดาห์ซ่ึงอยู่ชายฝั่งทะเล

ด้านตะวันตกตอนเหนือของมาเลเซียแล้วส่งไปยังรัฐกลันตันซ่ึงอยู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก 

เพ่ือส่งไปยังประเทศญ่ีปุ่น จีน และเกาหลีใต้ โครงการน้ีเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศ

มาเลเซีย อินโดนีเซีย และซาอุดิอาระเบีย การเกิดขึ้ นของโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ

แนวคิดที่จะวางทอ่ขนส่งน า้มันจากชายฝั่งทะเลอนัดามัน พาดผ่านภาคใต้ของไทยมายังชาย    ฝั่ง

ทะเลอ่าวไทย เพ่ือขนส่งน า้มันจากประเทศแถบตะวันออกกลางผ่านภาคใต้ของไทยไปยังประเทศ

ญ่ีปุ่น จีน และเกาหลีใต้ และอาจท าให้ไทยต้องวางยุทธศาสตร์ใหม่เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อ

โครงการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 

  ศกัยภาพศกัยภาพ  

 1. เหมาะที่จะพฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชั้นน าของโลก (World class) และเป็น

ศูนย์กลางธุรกิจบริการต่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เช่น MICE/Marina  เน่ืองจากมีความพร้อม

ด้านกจิกรรมบริการนักทอ่งเที่ยวและบริการพ้ืนฐานด้าน ICT ที่ได้มาตรฐานสากล 

 2. เหมาะที่จะพฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์โดยเฉพาะแหล่งนิเวศน์ป่าชายเลนและนิเวศน์

ธรรมชาติป่าเขาในจังหวัดกระบ่ี พังงา และตรัง ซ่ึงมี ป่าชายเลน น า้ตก ถ า้จ านวนมาก สามารถ

พัฒนาเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้รักและอนุรักษ์ธรรมชาติได้ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

และสปา โดยเฉพาะจังหวัดระนอง ซ่ึงมีน ้าแร่ส าหรับการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถนะทางร่างกาย 

เหมาะส าหรับนักทอ่งเที่ยวผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่ต้องการบ าบัดรักษา 

 3. เหมาะที่จะพฒันาเป็นศูนยบ์ริการดา้นการรกัษาสุขภาพและบริการทางการแพทย ์เน่ืองจากมี

สถานพยาบาลที่มีช่ือเสียง และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้บริการจ านวนมาก โดยเฉพาะใน

จังหวัดภเูกต็ 
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 4. เหมาะที่จะพฒันาเป็นแหล่งปลูกปาลม์น ้ ามนัและพฒันาอุตสาหกรรมน ้ ามนัปาลม์ขั้นตน้เพ่ือ

เช่ือมโยงกบัการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตไปโอดีเซลจากปาล์มน า้มันในกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 

 5. เหมาะสมในการพฒันาประมงน ้ าลึกในเขตน่านน ้ าสากลและการเพาะเลี้ ยงสตัวน์ ้ าชายฝั่ง

มูลค่าสูง  เช่น มุก  ปลาเกา๋  หอยเป๋าฮ้ือ 

 6.   เหมาะทีจ่ะพฒันาดา้นการขนส่งและโลจิสติกส ์ในการขนส่งสินค้าทางทะเลของกลุ่มจังหวัด อัน

ดามันพบว่า มีศักยภาพด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลเน่ืองจากมีท่าเรือน ้าลึก ถึง 2 แห่งได้แก่

ทา่เรือระนองและทา่เรือภเูกต็ โดยเฉพาะท่าเรือระนองซ่ึงมีศักยภาพในการขนส่งสินค้ายังประเทศ

ในกลุ่ม BIMSTEC และมีข้อได้เปรียบในการติดต่อกับท่าเรือ Colombo Chennei Kolkata และ 

Chittagong โดยท่าเรือระนอง จะเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศในซีกโลก

ตะวันตก โดยเส้นทางการเดินเรือที่สะดวกไม่ต้องไปถ่ายล าที่สิงคโปร์ ท าให้ร่นระยะเวลาในการ

เดินทางและลดต้นทุนการขนส่งสินค้าให้กับผู้น าเข้าและส่งออก เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการค้า

ไทยสู่ตลาดโลก ท าให้มีความได้เปรียบในการใช้ประโยชน์จากการขนส่งระหว่างประเทศด้วยทาง

ทะเล  

  ขอ้จ ากดัขอ้จ ากดั  

 1. มีภาพลักษณ์ของความไม่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบรุนแรงโดยเฉพาะธรณีพิบัติ

ภัยที่เกดิข้ึน (สนึามิ) เม่ือปลายปี 2547 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการทองเที่ยว 

 2. ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรท่องเที่ยวเสื่อมโทรมและถูกใช้เกินความสามารถที่จะรองรับได้ 

เป็นข้อจ ากัดในการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การขาดแคลนน ้ากินน ้าใช้ในแหล่งท่องเที่ยว

ส าคัญๆ เช่น จังหวัดภเูกต็ รวมทั้งปัญหาขยะมูลฝอยและน า้เสยี ปะการังถูกท าลาย ฯลฯ 

 3. ข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น กฎหมายอุทยานแห่งชาติ กฎหมาย

คุ้มครองอาคาร  กฎหมายสิ่งแวดล้อม ฯลฯ   

 4. การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ถนนหลัก  ถนนรอง  เทียบเรือ  เพ่ือการท่องเที่ยวและท่า

เทยีบเรือประมง มีจ ากดัท าให้ขาดโอกาสสร้างรายได้ใหม่.... 

  แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา  

1. ฟ้ืนฟูและรักษามนต์เสน่ห์ของความเป็น เป็นศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับ

โลก อย่างย่ังยืน(Andaman Paradise) ให้สามารถสร้างรายได้อย่างย่ังยืน  

2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการพ้ืนฐานด้าน ICT และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นเพ่ือ

เพ่ิมความหลากหลายของกจิกรรมการทอ่งเที่ยวของเกาะภเูกต็ เช่น กลุ่ม MICE/Marina 

3. พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ  ที่มีศักยภาพและการเข้าถึงให้มีความสะดวกปลอดภัย เช่น 

ถ า้ น า้ตก ในจังหวัดกระบ่ี  ตรัง  

4. พัฒนาบุคลาการ ด้านการผลิต  การค้าและบริการ เตรียมพร้อมรับการเปิดการค้าเสรี 

5. พัฒนาบริการพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน ได้แก่ 
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  พัฒนาถนน 4 ช่องจราจรช่วง ชุมพร-ระนอง-พังงา / กระบ่ี-ตรัง  

  พัฒนาทา่เรือทอ่งเที่ยว เช่น ทา่เรือ Marina เกาะภเูกต็ / กระบ่ี 

6. เพ่ิมประสทิธภิาพยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล ควบคู่ไปกบัการศึกษาความสามารถทางการรองรับ 

Carrying Capacity เพ่ือการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างย่ังยืน 

7. สร้างระบบเตือนภัยและการเตรียมการรองรับกรณีเกิดภัยที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบความ

พร้อมและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันแก่นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง 

8. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ ยางพารา และปาล์ม ให้

สามารถแข่งขันกบักลุ่มจังหวัดอื่น 

 

นอกเหนือจากทิศทางการพัฒนาที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้ก าหนดไว้ข้างต้น กลุ่ม

จังหวัดฯ ได้น าทศิทางการพัฒนาภาคเศรษฐกิจหลักของกลุ่ม คือ การท่องเที่ยวและบริการ ในอนาคตมาเป็น

กรอบในการปรับปรุงกลยุทธ ์แผนงาน และโครงการให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากย่ิงขึ้น 

กล่าวคือ 
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องคก์ารท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ได้ช้ีให้เหน็ว่า รูปแบบการท่องเที่ยว

ของโลกในศตวรรษที่ 21 ก าลังเร่ิมเปล่ียนเป็นการท่องเที่ยวแบบไร้พรมแดนที่ขยายอย่างรวดเร็ว ซ่ึงการ

วางแผนในการจัดการท่องเที่ยวน้ันนอกจากจะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ยัง

จะต้องค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย โดยใช้หลักการของแผนแม่บทของโลก (Agenda 21) มาเป็นกรอบ
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ในการจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน(Sustainable tourism development) ด้วยการค านึงถึงหลักการ 4 

ประการ  

(1) การด าเนินกิจการการท่องเที่ยวในขอบเขตที่ความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนจะมีได้ต่อกิจกรรม

การทอ่งเที่ยว 

(2) ความตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน อันเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

ของชุมชนท้องถิ่น 

(3) การมีส่วนร่วมของเจ้าบ้านและผู้มาเยือนต่อกจิกรรมการท่องเที่ยว (ที่อาจจะมีผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศของชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่ มีต่อการ

ทอ่งเที่ยว) 

(4) การเช่ือมร้อยประสานความจ าเป็นต่อการพัฒนาทางเลือกของชุมชนและก าหนดแผนงาน 

ทางเศรษฐกิจ การด ารงอยู่ของชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

อย่างย่ังยืน  

จากหลักการข้างต้น ท าให้เกดิกระบวนการเคล่ือนไหวของกลุ่มทอ่งเที่ยวที่ก้าวหน้าเพ่ือสร้าง

อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวที่ย่ังยืน ผลักดันให้เกดิรูปแบบการทอ่งเที่ยวใหม่ๆ ได้แก่ 

 

ซ่ึงกลุ่มจังหวัดฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญรูปแบบการท่องเที่ยวเหล่าน้ีที่ก  าลังอยู่ในความสนใจของประชา

สังคม และบูรณาการแนวทางดังกล่าวกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัด ผลักดันเป็นแผนงานโครงการรองรับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงสมดุลย์ดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในส่วนต่อไป 
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  บทบาทของพื้ นที่บทบาทของพื้ นที่  

�

                              �

                                    � Positioning)                          
                       �               �4   �     �2557 – 2560)                                                      

�-            
����-�       *  
����-�                 *
����������-            
����������������-                     �
�����������������        

-            
-                 � 

-          
       *
-        
     
-     *

-                 *
-       *�            
-     *

-          
�       *
-       �
            *
-     

-                          
              (Green
Andaman) **

-                           �
���            *

��-               **
-                
��-                      

-                     �
         **
-�             

-        
-                     

*                    �
**                   

          ��                                        �                                                 

 

-                 
         �     �
           �
-               
     �  

-                            
        �         �

           �  
-Mice / Marina  **

  

จงัหวดัระนอง : เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เน้นการใช้น า้แร่บ าบัดและรักษาสุขภาพ เป็นจังหวัด ที่มี

แหล่งน า้พุร้อนหรือน า้แร่ธรรมชาติที่มีคุณภาพ และมีปริมาณมาก ซ่ึงปัจจุบันได้มี

การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ เช่น ฮอทสปา และผลิตภัณฑ์จาก

น ้าแร่ต่างๆ นอกจากน้ี ระนองยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทาง

วัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่เกี่ยวข้องกับน า้ จนสามารถสร้างจุดขายให้เมืองระนอง

เป็นเมืองท่องเที่ยว 5 น า้ และสามารถสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศ

สหภาพพม่าได้ 

จงัหวดัภูเก็ต : เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก(World class) เกาะบริวารทั้งหมด 39 เกาะ 

ส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต และการขยายสู่

อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) ระดับนานาชาติ 

และการให้บริการทางการศึกษาและสขุภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล 

จงัหวดักระบี ่ : เป็นจังหวัดที่มีช่ือเสยีงด้านการทอ่งเที่ยวทางทะเลในระดับโลก โดยมีเกาะพีพีเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวหลัก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางทะเลและแหล่งท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีรูปทรงสีสันแปลกตา เหมาะแก่การ

ล่องเรือชมวิวทวิทศัน์ท้องทะเล เที่ยวชมเกาะรูปร่างสวยงามแปลกตา ชมทะเลแหวก หน่ึง

ใน Unseen Thailand ด าน ้าดูปะการัง ที่เกาะไก่ เกาะทับ อ่าวไร่เลย์ ถ ้าพระนาง 

นอกจากน้ี ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งโบราณคดี เช่น แหล่งถ า้โบราณคดี ที่มี
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ภาพเขียนสี หรือหลักฐานเคร่ืองมือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณวัตถุที่

พิพิธภัณฑวั์ดคลองทอ่ม  และเป็นแหล่งผลิตปาล์มน า้มันและอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์ม

น า้มันขั้นต้น 

จงัหวดัพงังา   : เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวทางทะเลที่ส าคัญ มีเกาะแก่ง มีอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่มากมาย

ที่ มี ช่ือเสียงในระดับโลก เช่น ท้องทะเลอ่าวพังงาที่ มีผืนน ้าสีมรกต เขาตะปู ที่

นักทอ่งเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดีในช่ือ เจมส์ บอน ไอแลนด์ จากภาพยนตร์เร่ืองพยัคฆ์ร้าย 

007 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาส่วนใหญ่มักเป็นลักษณะ

โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน เพ่ือมาล่องเรือชมรอบๆ เกาะต่างๆ และการด าน า้ตื้นและน า้

ลึก เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสริุนทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสมิิลัน พ้ืนที่บริเวณเขา

หลักเป็นแหล่งที่ พักหลักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ มี รีสอร์ทที่ พักในกลุ่ม

นักทอ่งเที่ยวระดับบน นอกจากน้ี พังงายังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น 

ถ า้ลอดน า้ ถ า้ลอดใหญ่ และธรรมชาติของป่าโกงกาง เกาะปันหยี  หมู่บ้านกลางน า้ ชุมชน

ชาวประมงพ้ืนบ้าน  เป็นเป็นแหล่งผลิตยางพาราให้กับจังหวัดในกลุ่มและจังหวัดนอก

กลุ่ม 

จงัหวดัตรงั : เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางทะเลและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็น

แหล่งท่องเที่ยวแบบพ านักยาว (Long Stay) และเป็นแหล่งผลิตยางพาราให้กับ

จังหวัดในกลุ่มและจังหวัดนอกกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


