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8. ตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ซ่ึงมีประชากรจานวนมาก เช่น อินเดีย จีน ตะวันออกกลาง ให้ ความสนใจ
ท่องเที่ยวในอันดามันเพิ่มสูงขึ้น
9. การเมื องมี เสถี ยรภาพสู ง มี การยุ ติ ความขั ดแย้ งและความรุ นแรงทางการเมื องที่ยื ดเยื้ อช่ ว ยสร้ า ง
บรรยากาศการลงทุน และส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทยและกลุ่มจังหวัดอันดามันมากยิ่งขึ้น
10. นโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล สร้ างความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยของสังคม ทาให้ เกิดความเชื่อมั่น
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ใหกับประชาชนและนักท่องเที่ยว
11. กรอบความร่วมมือ IMT-GT ที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 19 ได้ เห็นชอบให้ โครงการพัฒนาบริการ
เดินเรือเฟอร์ร่ีขนส่งสินค้ าและผู้โดยสารในเส้ นทางเบลาวัน-ปี นัง-ตรัง เป็ นอีกหนึ่งโครงการ IMT-GT Signature Project และธนาคารพัฒนาเอเชียได้ เตรียมการจ้ างที่ปรึกษาเพิ่มทาการศึกษาความเหมาะสม
ในรายละเอียดของเส้ นทางดั งกล่ า วระหว่ า งเดื อนกรกฎาคม-สิงหาคม และก าหนดจั ดท ารายงาน
การศึกษาแล้ วเสร็จปลายปี 2557

 ภัยคุกคาม (Threats)
1. การหลั่งไหลเข้ ามาของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบอาชีพบริการ แรงงานไทยและแรงงานต่างด้ าว ทาให้
ชุมชนเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ปัญหา
อาชญากรรม คุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่
2. ภาพรวมการให้ งบประมาณ การจั ดงบประมาณไม่ สอดคล้ องกั บศั กยภาพกลุ่ มจั งหวั ด ปั ญหา
งบประมาณที่ลงมาที่พ้ ิ นที่น้อย เนื่องจากคิดเป็ นต่อหัวประชากร ซึ่งกลุ่มอันดามันมีประชากรแฝงเยอะ จานวน
ประชากรที่แท้ จริงนั้นน้ อย ทาให้ งบประมาณได้ น้อย
3. อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสในการเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น สึนามิ อุทกภัย ดินโคลนถล่ม
4. การเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้ าวผิดกฎหมายและผู้ลักลอบเข้ าเมืองส่งผลกระทบต่อการบริการสาธารณ
ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
5. ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิด พายุรุนแรง ดินโคลนถล่ม การกัดเซาะชายฝั ง่
การตายของสัตว์ทะเลจานวนมาก และ ระบบนิเวศน์ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
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 บริบทการเปลีย่ นแปลงของสภาวะแวดล้อม
แผนภาพ : แนวโน้ มปัจจัยภายนอกประเทศ (External Forces) และภายในประเทศ (Internal Forces)
ที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดในอนาคต

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ สรุปแนวโน้ มปัจจัยภายนอกและ
ภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบโดยรวมต่อวิสยั ทัศน์ประเทศไทยในอนาคต ประกอบด้ วย
(1) การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ในอนาคตจะมีความเชื่ อมโยงระบบโครงสร้ างพื้ นฐาน
ภายในอนุ ภูมิภาคเพิ่ มมากขึ้น ทั้งเส้ นทางคมนาคมทางบก โทรคมนาคม และโครงข่ายสายส่ง
ไฟฟ้ าและพลังงาน เช่น มีการประกาศใช้ east-west corridor นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้ าน
การค้ า ตลอดจนความพยายามส่งเสริมประเทศเพื่อนบ้ านเพื่อลดความแตกต่างทางด้ านรายได้
กับไทย ขณะที่ประเทศเพื่ อนบ้ านของไทยกาลั งเจริ ญเติบโตอย่ างรวดเร็ว เช่ น เวี ยดนาม หรื อ
พม่าถ้ าเริ่มมีประชาธิปไตยมากขึ้น อาจจะเป็ นประเทศเวียดนามรายใหม่ท่หี ลายประเทศอยากจะ
ไปลงทุ น เพราะสามารถจะเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศอิ น เดี ย ซึ่ ง ในอนาคตมี ก ารรวมตั ว และมี
เสถียรภาพมากขึ้น ดังนั้น ในอีก 20 ปี ข้ างหน้ า ภูมิภาคนี้น่าจะเป็ นภูมิภาคที่มีความเจริญเติบโต
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว
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(2) เศรษฐกิจโลกจะเปลีย่ นศูนย์กลางอานาจมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้ น ประเทศจีนและ
ประเทศอิน เดี ยจะเป็ นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ โลกในอนาคต รวมทั้ง ประเทศบราซิ ลและ
ประเทศรัสเซียจะมีความสาคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้น การผลิตต่างๆ จะย้ ายมาอยู่ในแถบเอเชีย
ทั้งหมด จะมี ASEAN Century นอกจากนี้อาจจะมีประเทศเกิดใหม่ทางเศรษฐกิจ (emerging
country) เพิ่มขึ้น ดังนั้นใน 20 ปี ข้ างหน้ าจุดรวมของอานาจทางเศรษฐกิจจะเคลื่อนมาสู่ทางด้ าน
เอเชียมากขึ้น ขณะที่ประเทศอเมริ กา ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศในแถบยุโรป กาลังเข้ าสู่สังคม
ประชากรสูงอายุแล้ ว และจะยังมีปัญหาเศรษฐกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง
(3) การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินโลก (global finance) จะมีความผันผวนมากขึ้ น แนวโน้ มใน
ระยะยาวประเทศและทวีปต่างๆ จะมีการรวมกลุ่ม (integrate) หรือมีข้อตกลงการค้ า การลงทุน
และการเงินมากขึ้น ดังนั้น จะมีโอกาสการเคลื่อนย้ ายเงินทุนสูง นอกจากนี้ กองทุนเฮดจ์ฟันด์
(hedge fund) อาจจะมีการเก็งกาไรหรือเข้ ามาลงทุนในที่ต่างๆ มากขึ้น ทั้งนี้ การเงินของโลกจะมี
ผู้ เล่ นสาคัญใหม่ ๆ เพิ่ มมากขึ้น เช่ น ธนาคารกลางของประเทศที่มีทุนสารองระหว่ างประเทศ
(reserve) อยู่มาก เช่น ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศในแถบตะวันออกกลาง จะมีการ
ตั้งกองทุนเพื่ อไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยซึ่งเริ่ มมีทุนสารองมาก และจะตั้ง
กองทุนในลักษณะนี้เช่นกัน ซึ่งส่งผลต่อความผันผวนหรือผลกระทบที่อาจจะสร้ างปั ญหามากขึ้น
กว่าในปัจจุบัน
(4) ประชากรสูงอายุของโลกเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ ว หลายประเทศเริ่มเข้ าสู่ aging society ทั้งนี้
ประเทศกาลังพัฒนาจะมีจานวนผู้สูงอายุร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุท้งั หมดในโลก และผู้สูงอายุ
มากกว่าร้ อยละ 55 จะเป็ นผู้หญิง เพราะมีอายุยืนกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะจะมีปัญหามากในกลุ่ม
ผู้หญิงที่ไม่ แต่งงานและมีรายได้ น้อย การเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลกระทบทั้งด้ านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง เช่ น จะมีการเคลื่ อนย้ ายเงินจากประเทศที่มีเงินออมมากมาลงทุนในประเทศ
กาลังพัฒนา การย้ ายถิ่น (immigration) ที่คนในประเทศกาลังพัฒนามีโอกาสไปหางานทาใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ วมากขึ้นในอนาคต หรือการปรับโครงสร้ างพื้นฐาน โดยอาจต้ องเปลี่ยนจาก
การสร้ างโรงเรียนไปสร้ างโรงพยาบาลมากขึ้น เป็ นต้ น
ปั ญ หาสังคมผู้ สูงอายุ จ ะเป็ นนโยบายใหญ่ ร ะยะยาวของชาติ เพราะมีผลกระทบอย่ างมาก
สาหรับประเทศที่เข้ าสู่ aging society แล้ ว เช่น ญี่ปุ่นที่ประสบปั ญหาผลิตภาพต่า กาลังแรงงาน
ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ย่ อ มส่งผลต่ อ เศรษฐกิจในอนาคต แม้ จะพยายามแก้ ปั ญ หาโดยพั ฒนา
เทคโนโลยีมาใช้ แทนแรงงาน เช่ นเดียวกับประเทศอเมริ กาซึ่งมีคนแก่เพิ่ มมากขึ้น ขณะที่กาลั ง
แรงงานเริ่มลดลง ทั้งนี้ อเมริกาแก้ ปัญหาโดยเปิ ดรับแรงงานต่างชาติมากขึ้น
(5) เทคโนโลยี จะอยู่บนพื้นฐานสาคัญ 4 ประการคือ Atoms Neurons (เซลล์สมอง) Genes และ
Bits (Information) เทคโนโลยีจาแนกได้ เป็ น 4 ประเภท คือ Nano-Technology BioTechnology Information Technology และ Cognitive Sciences ซึ่งเกี่ยวกับการทางานของ
สมอง จิต และพฤติกรรมของมนุษย์ จะเป็ นการส่งเสริม Neuro-Technology เช่น สามารถจะดึง
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ความทรงจาบางอย่างที่หายไปกลับคืนมาโดยวิธีหรือเครื่องมือต่างๆ คนตาบอดสามารถมองเห็น
ภาพได้ จากการเห็นภาพโดยไม่ต้องผ่านสายตา
(6) พลังงาน มีการคาดการณ์ว่าปริมาณนา้ มันของโลกอาจจะหมดไปภายใน 50-60 ปี ขณะที่ความ
ต้ องการใช้ นา้ มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ต่ากว่า 2 เท่าใน 20 ปี ข้ างหน้ า โดยเฉพาะในแถบเอเชีย
ทาให้ มีก ารพยายามหาแหล่ งพลั งงานอื่นๆ หรื อการใช้ เทคโนโลยีเพื่ อทดแทนน้ามัน มากขึ้น
นอกจากนี้ หลายประเทศเริ่มมีการทาสัญญาเพื่อจับจองแหล่งพลังงานเพิ่มมากขึ้น เช่น จีนเริ่ม
มองหาแหล่งพลังงานเพื่อทาสัญญาจับจองนา้ มันและก๊าซเพิ่มขึ้น
(7) ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ถ้ ามีการใช้
พลังงานและปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณเช่นปัจจุบันนี้ จะส่งผลให้ ภมู ิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทาให้ เกิดพายุหรือภัยพิบัติต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผลกระทบด้ านอื่นๆ เช่น ระดับนา้
จะสูงขึ้นและส่งผลกระทบกับพื้ นที่ชายฝั่งภาคเกษตร นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบเกี่ยวกับ asset cash
ต่ างๆ เช่ น หุ้ นเกี่ยวกับบริ ษั ทอาหารพั นธบั ตรระหว่ างประเทศที่มี ความเสี่ยงกั บเรื่ องของ global
warming ดังนั้น จึงเป็ นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
สิ่งที่ต้อ งค านึ งถึ งเพิ่ ม เติ ม คื อ แนวโน้ ม บริ บ ทการเปลี่ ยนแปลงภายในของประเทศไทย ซึ่ ง
ประกอบด้ วย (1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจ จากภาคเกษตรมาเป็ นภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากขึ้ น และเป็ นอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ แ ละเชื่ อมโยงกับ ต่ า งประเทศมากขึ้ น ขณะที่ไ ทยเริ่ มสูญ เสียขี ด
ความสามารถในการแข่งขันจากการที่ค่าจ้ างสูงขึ้น (2) สังคมผู้สูงอายุ ประชากรสูงอายุเพิ่มจาก 7 ล้ านคนใน
ปัจจุบัน เป็ น 16 ล้ านคนในปี 2570 ขณะที่ประชากรวัยต่ากว่า 14 ปี จะลดจาก 14 ล้ านคน เหลือ 10 ล้ าน
คน ส่งผลกระทบต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (3) การเปลี่ยนแปลงความเป็ นเมืองมากขึ้น โดยประชากร
ในเมืองของไทยจะเพิ่มมากกว่า 14 ล้ านคน ในปี 2573 ขณะที่ประชากรในชนบทจะลดลง
จากองค์ประกอบบริบทการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกประเทศ และภายในประเทศไทยที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นดังกล่าว สามารถประเมินผลกระทบของพลวัตรต่อกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันในภาพรวมได้ ตาม
ตารางนี้
บริบท

แนวโน้มความเปลีย่ นแปลง

การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ - การรวมตัวทางเศรษฐกิจ
โลก/ประเทศเพือ่ น
ในระดับทวิภาคี ภูมิภาค
และพหุภาคี เช่น ข้ อตกลง
บ้าน
ทางการค้ า FTA ไทย-จีน
ไทย-อินเดีย
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของจีนและอินเดีย
- ราคานา้ มันเพิ่มสูงขึ้น

ผลกระทบต่อกลุ่มจังหวัด
- ความต้ องการยางพาราของโลกเพิ่ม
สูงขึ้น เนื่องจากยางสังเคราะห์มีราคา
แพงตามค่านา้ มันดิบที่สูงขึ้น
- ตลาดการท่องเที่ยวขยายตัวมากขึ้น
- มีโอกาสขยายการปลูกปาล์มนา้ มันเพื่อ
ผลิตไบโอดีเซลสาหรับใช้ เป็ นพลังงาน
ทดแทน
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ของโลก
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ผลกระทบต่อกลุ่มจังหวัด

- เทคโนโลยี ICT มีบทบาท
ในภาคการผลิตและ
บริการมากขึ้น เช่น Internet
และ Wireless Technology
เป็ นปัจจัยพื้นฐานใน
ชีวิตประจาวัน
- การเดินทางโดยเครื่องบิน
ใช้ เวลาน้ อยลง

- ต้ องมีการลงทุนด้ าน ICT เพื่อสนอง
ความต้ องการได้ อย่างเพียงพอ
- มีโอกาสในการพัฒนาและการจ้ างงาน
ในธุรกิจ Software เพิ่มมากขึ้น
- ตลาดการท่องเที่ยวมีโอกาสขยายตัว
มากขึ้นเมื่อนาระบบ IT มาใช้

- กลุ่มคนสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
- ความต้ องการด้ านบริการ
สุขภาพ โดยเฉพาะวิถี
ธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น
- โรคระบาดใหม่มากขึ้น
เช่น ซาร์ส ไข้ หวัดนก

- มีโอกาสในการขยายตัวของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวสูงอายุ
- มีโอกาสขยายบริการด้ วยวิถีธรรมชาติ
เช่น SPA นวดแผนไทย ศูนย์บริการ
สุขภาพ

- สิ่งแวดล้ อมยังคงเสื่อมโทรมลง - ทรัพยากรด้ านการท่องเที่ยวเสื่อมโทรม
ลง เช่น ชายหาด ปะการัง
- ปัญหาการขาดแคลนนา้
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะใน - มีการลงทุนในการแก้ ปัญหา
แหล่งท่องเที่ยว
สิ่งแวดล้ อมมากขึ้น เช่น การกาจัดขยะ
และนา้ เสีย
- ชุมชนเมืองขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว ทาให้ เกิดปัญหาขยะ - ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบธุรกิจ
นา้ เสียมากขึ้น
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดและส่งผล
กระทบยาวนาน เช่น กรณีธรณีพิบัติภัย
- ปัญหาภัยธรรมชาติเพิ่ม
ความถี่และความรุนแรงมาก
ขึ้น
- คนมีการเดินทางและใช้ จ่าย
ในต่างประเทศมากขึ้น
- วิถีตะวันออกได้ รับความ
นิยมมากขึ้น

- มีโอกาสในการพัฒนาโครงการศูนย์
สรรพสินค้ าและการขยายการส่งออก
สินค้ า OTOP
- พืชสมุนไพรมีโอกาสขยายตลาดมาก
ยิ่งขึ้น
- มีโอกาสเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยว
โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ
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นอกเหนือจากประเด็นในภาพรวมแล้ วนั้น แนวโน้ มทิศทางการพัฒนาและผลกระทบที่อาจเกิด
ต่ อกลุ่ มอันดามันในอนาคตเปรี ยบเสมือนกุ ญแจดอกสาคัญที่จะนาสู่การพั ฒนาแผนงาน และโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยประเด็นที่กลุ่มจังหวัดฯ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้ วย
(1) แนวคิดในการสร้ าง “สะพานเศรษฐกิจ” เชื่อมโยงฝั่งอันดามันและอ่าวไทยด้ วยระบบขนส่งร่วม
แบบผสมผสานอันประกอบด้ วย การขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง การขนส่งทางท่อ และการ
ขนส่งทางนา้ เป็ นทางเลือกสาหรับการลงทุนพัฒนาเหล็กต้ นนา้ รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตร
เคมีในระยะยาวในอนาคต 5-10 ปี ข้ างหน้ า ประเทศไทยมีความจาเป็ นต้ องลงทุน ขยายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยที่อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีต้องการการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ความต้ องการใช้ เหล็กในประเทศมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น (พื้นที่แถวชุมพร สุราษฏร์ นครศรีธรรมราช)
และโครงการก่อสร้ างที่กาลังจะเกิดขึ้น สายทางพั งงา-กระบี่ ตอน 3 เชื่ อมโยงระหว่ างกระบี่ พังงา-ภูเก็ต ระยะทาง 27 กิโลเมตร
(2) มาเลเซี ย มี แ ผนจะวางท่ อ ส่ ง น้ ามัน ทางตอนเหนื อ ของประเทศ ระยะทางประมาณ 310
กิโลเมตรเพื่อขนส่งนา้ มันจากประเทศแถบตะวันออกกลางมากลั่นที่รัฐเคดาห์ซ่ึงอยู่ชายฝั่งทะเล
ด้ านตะวันตกตอนเหนือของมาเลเซียแล้ วส่งไปยังรั ฐกลันตันซึ่งอยู่ชายฝั่งทะเลด้ านตะวันออก
เพื่ อส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ โครงการนี้เป็ นการลงทุนร่ วมกันระหว่ างประเทศ
มาเลเซี ย อิน โดนี เซีย และซาอุดิอาระเบีย การเกิดขึ้น ของโครงการดังกล่ า วส่งผลกระทบต่ อ
แนวคิดที่จะวางท่อขนส่งนา้ มันจากชายฝั่งทะเลอันดามัน พาดผ่านภาคใต้ ของไทยมายังชาย ฝั่ง
ทะเลอ่าวไทย เพื่อขนส่งนา้ มันจากประเทศแถบตะวันออกกลางผ่านภาคใต้ ของไทยไปยังประเทศ
ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ และอาจทาให้ ไทยต้ องวางยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อ
โครงการดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม

 ศักยภาพ
1. เหมาะที่จะพัฒนาเป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวทางทะเลชั้นนาของโลก (World class) และเป็ น
ศูนย์กลางธุรกิจบริการต่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เช่น MICE/Marina เนื่องจากมีความพร้ อม
ด้ านกิจกรรมบริการนักท่องเที่ยวและบริการพื้นฐานด้ าน ICT ที่ได้ มาตรฐานสากล
2. เหมาะที่จะพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยเฉพาะแหล่งนิเวศน์ป่าชายเลนและนิเวศน์
ธรรมชาติป่าเขาในจังหวัดกระบี่ พั งงา และตรั ง ซึ่งมี ป่ าชายเลน นา้ ตก ถา้ จานวนมาก สามารถ
พัฒนาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้รักและอนุ รักษ์ธรรมชาติได้ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และสปา โดยเฉพาะจังหวัดระนอง ซึ่งมีน้าแร่ สาหรั บการบาบัดและฟื้ นฟู สมรรถนะทางร่ างกาย
เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่ต้องการบาบัดรักษา
3. เหมาะที่จะพัฒนาเป็ นศูนย์บริการด้านการรักษาสุ ขภาพและบริการทางการแพทย์ เนื่องจากมี
สถานพยาบาลที่มีช่ ือเสียง และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ ามาใช้ บริ การจานวนมาก โดยเฉพาะใน
จังหวัดภูเก็ต
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4. เหมาะที่จะพัฒนาเป็ นแหล่งปลูกปาล์มน้ ามันและพัฒนาอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มขั้นต้นเพื่อ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตไปโอดีเซลจากปาล์มนา้ มันในกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
5. เหมาะสมในการพัฒนาประมงน้ าลึกในเขตน่านน้ าสากลและการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าชายฝั ่ง
มูลค่าสูง เช่น มุก ปลาเก๋า หอยเป๋ าฮื้อ
6. เหมาะทีจ่ ะพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิ สติกส์ ในการขนส่งสินค้ าทางทะเลของกลุ่มจังหวัด อัน
ดามันพบว่ า มีศักยภาพด้ านการขนส่งสินค้ าทางทะเลเนื่องจากมีท่าเรื อน้าลึก ถึง 2 แห่ งได้ แก่
ท่าเรือระนองและท่าเรือภูเก็ต โดยเฉพาะท่าเรือระนองซึ่งมีศักยภาพในการขนส่งสินค้ ายังประเทศ
ในกลุ่ม BIMSTEC และมีข้อได้ เปรียบในการติดต่อกับท่าเรือ Colombo Chennei Kolkata และ
Chittagong โดยท่าเรือระนอง จะเป็ นประตูการค้ าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศในซีกโลก
ตะวันตก โดยเส้ นทางการเดินเรื อที่สะดวกไม่ต้องไปถ่ายลาที่สิงคโปร์ ทาให้ ร่นระยะเวลาในการ
เดินทางและลดต้ นทุนการขนส่งสินค้ าให้ กับผู้นาเข้ าและส่งออก เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของการค้ า
ไทยสู่ตลาดโลก ทาให้ มีความได้ เปรียบในการใช้ ประโยชน์จากการขนส่งระหว่างประเทศด้ วยทาง
ทะเล

 ข้อจากัด
1. มีภาพลักษณ์ของความไม่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติท่มี ีผลกระทบรุนแรงโดยเฉพาะธรณีพิบัติ
ภัยที่เกิดขึ้น (สึนามิ) เมื่อปลายปี 2547 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการทองเที่ยว
2. ทรั พยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรั พยากรท่องเที่ยวเสื่อมโทรมและถูกใช้ เกินความสามารถที่จะรองรับได้
เป็ นข้ อจ ากัดในการพั ฒ นาการท่อ งเที่ยว เช่ น การขาดแคลนน้า กินน้าใช้ ในแหล่ งท่องเที่ยว
สาคัญๆ เช่น จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งปัญหาขยะมูลฝอยและนา้ เสีย ปะการังถูกทาลาย ฯลฯ
3. ข้ อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการพั ฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น กฎหมายอุทยานแห่ งชาติ กฎหมาย
คุ้มครองอาคาร กฎหมายสิ่งแวดล้ อม ฯลฯ
4. การลงทุ นด้ านโครงสร้ างพื้ นฐาน ถนนหลั ก ถนนรอง เทียบเรื อ เพื่ อการท่องเที่ยวและท่า
เทียบเรือประมง มีจากัดทาให้ ขาดโอกาสสร้ างรายได้ ใหม่....

 แนวทางการพัฒนา
1. ฟื้ นฟูและรักษามนต์เสน่ห์ของความเป็ น เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับ
โลก อย่างยั่งยืน(Andaman Paradise) ให้ สามารถสร้ างรายได้ อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการพื้นฐานด้ าน ICT และสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นเพื่อ
เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวของเกาะภูเก็ต เช่น กลุ่ม MICE/Marina
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่มีศักยภาพและการเข้ าถึงให้ มีความสะดวกปลอดภัย เช่น
ถา้ นา้ ตก ในจังหวัดกระบี่ ตรัง
4. พัฒนาบุคลาการ ด้ านการผลิต การค้ าและบริการ เตรียมพร้ อมรับการเปิ ดการค้ าเสรี
5. พัฒนาบริการพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกให้ เพียงพอและได้ มาตรฐาน ได้ แก่
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (OSM Andaman)

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

272

 พัฒนาถนน 4 ช่องจราจรช่วง ชุมพร-ระนอง-พังงา / กระบี่-ตรัง
 พัฒนาท่าเรือท่องเที่ยว เช่น ท่าเรือ Marina เกาะภูเก็ต / กระบี่
6. เพิ่มประสิทธิภาพยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล ควบคู่ไปกับการศึกษาความสามารถทางการรองรับ
Carrying Capacity เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
7. สร้ างระบบเตือนภัยและการเตรียมการรองรับกรณีเกิดภัยที่ได้ มาตรฐาน มีการตรวจสอบความ
พร้ อมและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
8. เพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตด้ านการเกษตรโดยเฉพาะพื ชเศรษฐกิจ ยางพารา และปาล์ม ให้
สามารถแข่งขันกับกลุ่มจังหวัดอื่น
นอกเหนื อ จากทิศ ทางการพั ฒ นาที่ก ลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝ่ั งอัน ดามั น ได้ ก าหนดไว้ ข้า งต้ น กลุ่ ม
จังหวัดฯ ได้ นาทิศทางการพัฒนาภาคเศรษฐกิ จหลักของกลุ่ม คือ การท่องเที่ยวและบริการ ในอนาคตมาเป็ น
กรอบในการปรับปรุงกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการให้ มีความสอดคล้ องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
กล่าวคือ

Conceptual Framework for Andaman Tourism’s new strategic move
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องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ได้ ช้ ีให้ เห็นว่า รูปแบบการท่องเที่ยว
ของโลกในศตวรรษที่ 21 กาลั งเริ่ มเปลี่ ยนเป็ นการท่องเที่ยวแบบไร้ พรมแดนที่ขยายอย่ างรวดเร็ว ซึ่ งการ
วางแผนในการจั ดการท่องเที่ยวนั้ นนอกจากจะต้ องคานึ งถึงความคุ้ มค่ าในเชิ งเศรษฐกิจและสังคมแล้ ว ยัง
จะต้ องคานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้ อมด้ วย โดยใช้ หลักการของแผนแม่บทของโลก (Agenda 21) มาเป็ นกรอบ
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ในการจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน(Sustainable tourism development) ด้ วยการคานึงถึงหลักการ 4
ประการ
(1) การดาเนินกิจการการท่องเที่ยวในขอบเขตที่ความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุ มชน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิ ถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชุมชนจะมีได้ ต่อกิจกรรม
การท่องเที่ยว
(2) ความตระหนั ก ในกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชน ขนบธรรมเนี ย ม
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชุมชน อันเป็ นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของชุมชนท้องถิ่น
(3) การมีส่วนร่วมของเจ้ าบ้ านและผู้มาเยือนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว (ที่อาจจะมีผลกระทบต่อ
ระบบนิ เ วศของชุ ม ชน ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี วั ฒ นธรรม และวิ ถี ชี วิ ต ที่ มี ต่ อ การ
ท่องเที่ยว)
(4) การเชื่อมร้ อยประสานความจาเป็ นต่อการพัฒนาทางเลือกของชุมชนและกาหนดแผนงาน
ทางเศรษฐกิจ การดารงอยู่ของชุ มชน และการอนุ รักษ์ส่ิงแวดล้ อมและวัฒนธรรมท้ องถิ่น
อย่างยั่งยืน
จากหลักการข้ างต้ น
ทาให้ เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มท่องเที่ยวที่ก้าวหน้ าเพื่อสร้ าง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ย่งั ยืน ผลักดันให้ เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ ได้ แก่

ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ได้ ตระหนักถึงความสาคัญรูปแบบการท่องเที่ยวเหล่ านี้ท่กี าลังอยู่ในความสนใจของประชา
สังคม และบูรณาการแนวทางดังกล่าวกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัด ผลักดันเป็ นแผนงานโครงการรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสมดุลย์ดังจะได้ กล่าวถึงรายละเอียดในส่วนต่อไป
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จังหวัดระนอง : เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เน้ นการใช้ นา้ แร่ บาบัดและรักษาสุขภาพ เป็ นจังหวัด ที่มี
แหล่งนา้ พุร้อนหรือนา้ แร่ ธรรมชาติท่มี ีคุณภาพ และมีปริมาณมาก ซึ่งปั จจุ บันได้ มี
การพั ฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ ๆ เช่ น ฮอทสปา และผลิ ตภัณฑ์จาก
น้า แร่ ต่ า งๆ นอกจากนี้ ระนองยั ง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แ ละทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่เกี่ยวข้ องกับนา้ จนสามารถสร้ างจุ ดขายให้ เมืองระนอง
เป็ นเมืองท่องเที่ยว 5 นา้ และสามารถสร้ างเส้ นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศ
สหภาพพม่าได้
จังหวัดภูเก็ต : เป็ นแหล่ งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก(World class) เกาะบริวารทั้งหมด 39 เกาะ
ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ท างตะวั น ออกและทางตอนใต้ ข องเกาะภู เ ก็ต และการขยายสู่
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) ระดับนานาชาติ
และการให้ บริการทางการศึกษาและสุขภาพที่ได้ มาตรฐานระดับสากล
จังหวัดกระบี่ : เป็ นจังหวัดที่มีช่ ือเสียงด้ านการท่องเที่ยวทางทะเลในระดับโลก โดยมีเกาะพีพีเป็ นแหล่ง
ท่ องเที่ ยวหลั ก เป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวเชิ งนิ เวศน์ ทางทะเลและแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ ง
อนุ รั ก ษ์ โดยมี แหล่ งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่ีมีรู ปทรงสีสั นแปลกตา เหมาะแก่ การ
ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ท้องทะเล เที่ยวชมเกาะรูปร่างสวยงามแปลกตา ชมทะเลแหวก หนึ่ง
ใน Unseen Thailand ดาน้าดู ปะการั ง ที่เกาะไก่ เกาะทับ อ่าวไร่ เลย์ ถ ้าพระนาง
นอกจากนี้ ยั งมีแหล่ งท่องเที่ยวที่เป็ นแหล่ งโบราณคดี เช่ น แหล่ งถา้ โบราณคดี ที่มี
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (OSM Andaman)

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

275

ภาพเขี ยนสี หรื อหลั กฐานเครื่ องมื อสมั ยก่ อนประวั ติ ศาสตร์ แหล่ งโบราณวั ตถุ ท่ี
พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม และเป็ นแหล่งผลิตปาล์มนา้ มันและอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์ม
นา้ มันขั้นต้ น
จังหวัดพังงา : เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สาคัญ มีเกาะแก่ง มีอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่มากมาย
ที่ มี ช่ ื อเสี ยงในระดั บโลก เช่ น ท้ องทะเลอ่ าวพั งงาที่ มี ผื นน้ าสี มรกต เขาตะปู ที่
นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดีในชื่อ เจมส์ บอน ไอแลนด์ จากภาพยนตร์เรื่องพยัคฆ์ร้าย
007 นั กท่องเที่ยวที่เดิ นทางมาท่องเที่ยวในจั งหวั ดพั งงาส่วนใหญ่ มักเป็ นลั กษณะ
โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน เพื่อมาล่องเรือชมรอบๆ เกาะต่างๆ และการดานา้ ตื้นและนา้
ลึก เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พื้นที่บริเวณเขา
หลั กเป็ นแหล่ งที่ พั กหลั กของนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ า งชาติ ท่ี มี รี สอร์ ทที่ พั กในกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวระดับบน นอกจากนี้ พังงายังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่นี ่าสนใจ เช่น
ถา้ ลอดนา้ ถา้ ลอดใหญ่ และธรรมชาติของป่ าโกงกาง เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางนา้ ชุมชน
ชาวประมงพื้นบ้ าน เป็ นเป็ นแหล่งผลิตยางพาราให้ กับจังหวัดในกลุ่มและจังหวัดนอก
กลุ่ม
จังหวัดตรัง : เป็ นแหล่ งท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศน์ ทางทะเลและแหล่ งท่องเที่ยวเชิ งอนุ รั กษ์ แ ละเป็ น
แหล่ งท่องเที่ยวแบบพานักยาว (Long Stay) และเป็ นแหล่งผลิตยางพาราให้ กับ
จังหวัดในกลุ่มและจังหวัดนอกกลุ่ม
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