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ส่วนที
วนที่ 4



การวิเคราะห์ปัจจัยเชื่อมโยงและสภาวะแวดล้อม
(SWOT) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน











ปั จจัยเชื่ อมโยง
จุดแข็ ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
โอกาส (Opportunity)
ภัยคุกคาม (Threats)
บริบทการเปลี่ ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ศักยภาพ
ข้อจากัด
แนวทางการพัฒนา
ฒนา
บทบาทของพื้นที่
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การวิเคราะห์ปัจจัยเชื่อมโยงและสภาวะแวดล้อม (SWOT)
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
กลุ่ ม จั ง หวั ดภาคใต้ ฝ่ั งอัน ดามั น ประกอบด้ ว ย 5 จั งหวั ด ตั้ ง อยู่ ช ายฝั่ ง ทะเลอัน ดามั น ด้ า น
มหาสมุทรอินเดีย คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ระดับนานาชาติ มีจุดขายทางการท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศ คือ หาดทราย ชายทะเล หมู่ เกาะ และการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น ดานา้ ปี นผา อีกทั้งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ ือเสียงระดับโลก มีมนต์เสน่ห์ของความ
เป็ น “Andaman Paradise หรือ มรกตเมืองใต้” โดยจังหวัดภูเก็ตเป็ นศูนย์กลางที่เปรียบเสมือน “ไข่มุกอัน
ดามัน” และมีแหล่ งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีช่ ือเสียงระดับนานาชาติ เช่ น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์
เป็ นต้ น อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยว
ได้ แ ก่ แหล่ งนิ เวศน์ ป่ าชายเลนและนิ เวศน์ ธรรมชาติป่ าเขาในจั งหวั ดพั งงา-กระบี่ -ตรั ง และแหล่ งน้า แร่
ธรรมชาติในจังหวัดระนองที่เป็ นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา มีบริการพื้นฐานสนับสนุ นการพัฒนาพื้นที่
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชั้นนาของโลก (World Class) ที่สาคัญ คือ ท่าอากาศยานนานาชาติ 2 แห่ง ที่
กระบี่และภูเก็ต และสนามบินในประเทศอีกแห่ ง คือ สนามบินระนอง มีท่าเทียบเรื อระหว่างประเทศและท่า
จอดเรือยอร์ชที่มีความสะดวกและทันสมัยที่ภเู ก็ต มีสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ น
การเฉพาะ
นอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์ของทรั พยากรธรรมชาติท่เี หมาะสมกับการพั ฒนาการท่องเที่ยว
แล้ ว ยังเป็ นพื้นที่ท่มี ีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการทาการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพาราและปาล์ม
น้า มั น ที่เ ป็ นพื ช เศรษฐกิจ หลั ก ของกลุ่ มจั งหวั ด ทั้งนี้ การพั ฒ นาภาคเกษตรกรรมอย่ า งจริ งจั งจะสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเป็ นกลไกที่สามารถรองรั บผลกระทบจากการท่องเที่ยว ที่อิงอยู่กับ
ทิศทางที่ผันผวนของเศรษฐกิจโลกอย่างสูงได้ ในเวลาเดียวกัน
การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน พ.ศ. 2557 – 2560 ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 นี้ กลุ่ มจั งหวัดฯ ให้ ความสาคัญกับบริ บท หรื อปั จจัยภายนอกที่เปลี่ ยนแปลงไป ทั้งในระดับ
นโยบาย และระดับกายภาค ทั้งเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นภายในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งยังตระหนักถึงการ
พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ บนพื้ นฐานของประสบการณ์ บทเรี ยน และผลการดาเนินงาน
รวมถึงข้ อบกพร่ องด้ านการดาเนินงานยุทธศาสตร์ แผนกลุ่ มจังหวั ดในระยะเวลาที่ผ่านมา แม้ ว่าพลวั ตรของ
ปัจจัยต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ การกาหนดทิศทางการพัฒนาอาจไม่สัมฤทธิ์ผล แต่ตราบ
ใดที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง ทั้งภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และ ภาคประชาสังคม
ยังคงยึดมั่นในหลักของการบูรณาการตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2551 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน แผนปฏิบัติราชการประจาปี ก็ยังคงเป็ นคาตอบในการ
สร้ า งภูมิค้ ุ มกั น และยกระดั บ ขี ดความสามารถในพื้ นที่ก ลุ่ มจั งหวั ด ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ และก่อ ให้ เกิด
ผลประโยชน์ในพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน
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ในครั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันได้ พิจารณาปั จจัยเชื่อ มโยงทุกระดับที่เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน ทั้งในระดับชาติ ระดับภาค และรายสาขาการผลิต ซึ่งประกอบด้ วย
แนวนโยบายรัฐบาล แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ภายใต้ บริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์รายสาขาต่างๆ
ที่มีการปรั บปรุงให้ ทันสมัยเข้ ากับสถานการณ์ปัจจุ บัน แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.2557-2560) ของสานักงานขับเคลื่อนการพั ฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวมถึงข้ อมูลตัวชี้วัดภาพรวมการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ในเรื่อง Growth & Competitivenet ที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ จัดทา
ขึ้น เพื่อนามาวิเคราะห์ร่วมกับศักยภาพและโอกาสในการพั ฒนากลุ่มจังหวัดที่สอดคล้ องกับภูมิสังคม และ
ความต้ องการของประชาชนในพื้ นที่ รวมทั้งข้ อเสนอเพื่ อการปรั บปรุงการจัดทาแผนพั ฒนากลุ่มจังหวัดและ
แผนงาน/โครงการ ของคณะอนุ ก รรมการนโยบายการบริ หารงานจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดแบบบูร ณาการ
(อ.ก.น.จ.) ด้ านแผนและด้ านงบประมาณ และข้ อคิดเห็นของกระทรวงมหาดไทย สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ(ก.พ.ร.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.น.จ.) อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ แ ผนพั ฒ นากลุ่ มจั งหวั ด ภาคใต้ ฝ่ัง อัน ดามัน พ.ศ.2557-2560 เกิด ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้ องการของประชาชน และ รองรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในบริบท
ต่างๆ ได้ อย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ.2551 รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวทางของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)

 นโยบายรัฐบาลสาคัญทีแ่ ถลงต่อสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ 12 กันยายน 2557
นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบนั มีท้ งั สิ้ น 11 ด้านประกอบด้วย...
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
โดยจะใช้ มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้ องและเป็ นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมันคงของรั
่
ฐและการต่างประเทศ
2.1 ในระยะเร่งด่วน
- การบริหารจัดการชายแดน
- การสร้ างความมั่นคงทางทะเล
- การแก้ ไขปัญหาอาชญากรรมข้ ามชาติ
- การสร้ างความไว้ วางใจกับประเทศเพื่อนบ้ าน
- การเสริมสร้ างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน
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2.2 เร่งแก้ ไขปัญหาการใช้ ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.3 พัฒนาและเสริมสร้ างของกองทัพและระบบป้ องกันประเทศให้ ทนั สมัย
2.4 เสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั นานาประเทศ
3. การลดความเหลือ่ มล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 จะเร่งสร้ างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ ท่มี ่นั คง
3.2 ป้ องกันและแก้ ไขปัญหาการค้ ามนุษย์
3.3 จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน
3.4 เตรียมความพร้ อมเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ
3.5 เตรียมความพร้ อมเข้ าสู่สงั คมที่มีความหลากหลาย
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้ างมาตรฐานด้ านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ ค่านิยมหลัก 12 ประการ
3.7 แก้ ปัญหาการไร้ ท่ดี ินทากินของเกษตรกรและการรุกลา้ เขตป่ าสงวน
4. การศึกษาและเรียนรู ้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดให้ มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้ อม
4.2 ในระยะเฉพาะหน้ า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
4.3 ให้ องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่มี ีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็ นครู
4.5 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
5.1 วางรากฐานให้ ระบบหลักประกันสุขภาพให้ มีความครอบคลุมประชากร
5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้ นการป้ องกันโรคมากกว่ารอให้ ป่วยแล้ วจึงมารักษา
5.3 ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้ องกันและแก้ ปัญหา
6. การเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 เร่งจ่ายงบลงทุนของปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ ทาไว้
6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
6.4 ดูแลเกษตรให้ มีรายได้ ท่เี หมาะสมด้ วยวิธกี ารต่าง
6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้ เกิดความ
6.6 ชักจูงให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ ามาเที่ยวในประเทศ
6.7 ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้ สอดคล้ องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
6.8 แก้ ปัญหานา้ ท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนนา้
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6.9 ปฏิรูปโครงสร้ างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง
6.10 ปรับปรุงวิธกี ารจัดเก็บภาษีให้ จัดเก็บอย่างครบถ้ วน
6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา
6.12 พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน
6.13 ปรับโครงสร้ างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานใน
ระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฏิบัติท่ชี ัดเจน
6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรั ฐวิสาหกิจให้ มีประสิทธิภาพ
6.15 ในด้ านเกษตรกรรม ดาเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้ างการผลิตสินค้ าเกษตรให้
สอดคล้ องกับความต้ องการด้ วยวิธกี ารต่าง ๆ
6.16 ในด้ านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้ องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ เข้ มแข็ง
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทลั และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทลั ให้ เริ่มขับเคลื่อนได้ อย่างจริงจัง
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
7.1 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้ านการขนส่งภายในอนุ ภมู ิภาคและภูมิอาเซียน
7.2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้ าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้ าหลักของประเทศ
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้ จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
8.2 ส่งเสริมให้ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ
9. การรักษาความมันคงของฐานทรั
่
พยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
9.1 เร่งปกป้ องและฟื้ นฟูพ้ ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า
9.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
9.3 บริหารจัดการทรัพยากรนา้ ของประเทศให้ เป็ นเอกภาพในทุกมิติ
9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และนา้ เสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้ เหมาะสมและเป็ นธรรม
10.2 กระจายอานาจเพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงบริหารสาธารณะได้ รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทาง
กฎหมาย
10.3 เสริมสร้ างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ ายบุคลากรภาครัฐ
10.4 ปรับปรุงและจัดให้ มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
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11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
11.1 เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็ นธรรม ไม่
สอดคล้ องกับความตกลงระหว่างประเทศ
11.2 จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ
จากการศึกษาทบทวนนโยบายของรัฐบาล พบว่าประเด็นการพัฒนาที่ตรงกับแนวทางการพัฒนาและ
ความต้ องการของกลุ่มอันดามันมากที่สุด คือ นโยบายการปรั บโครงสร้ างทางเศรษฐกิจที่ให้ ความสาคัญกับ
การท่องเที่ยว โดยหนึ่ งในแนวทางนั้ นเน้ น ไปที่ก ารพั ฒ นา บู รณะและฟื้ นฟู แ หล่ งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ ว รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่
ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒณธรรมและวิถีชีวิตชุมชน นอกจากนี้ นโยบายการท่องเที่ยว
ยั ง สนั บ สนุ น การยกระดั บ การท่ อ งเที่ย วให้ มี ม าตรฐานสากล ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ตลาดทั้ง ใน และ
ต่างประเทศ ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้ างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ซึ่งครอบคลุมไปถึงกา
รสนีบสนุนให้ มีการเข้ ามาถ่ายภาพยนต์ต่างชาติและการเสนอตัว เป็ นเจ้ าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติขนาด
ใหญ่ด้วย
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ฉบับที่ 11 (พ.ศ.

2555 – 2559)1
การจัดทาแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับแรกเมื่อปี 2504 จนถึง
แผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 10 มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ สถานการณ์และเงื่อนไข รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 การ
พัฒนาประเทศอยู่ภายใต้ กระแสโลกาภิวัต น์ จึงเป็ นจุ ดเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการวางแผนที่ยึด “คนเป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนา” ตามแนวพระราชดารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” มี “การพัฒนาแบบองค์รวม” และเริ่ม
ให้ ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ต่อมาในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และ
ฉบับที่ 10 ได้ น้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญานาทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ประเทศไทยจะต้ องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ทั้งระดับโลกและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศทั้งโอกาสที่สามารถนามาใช้ ประโยชน์ ขณะที่ต้องคานึงถึงภัยคุกคามและจุ ดแข็งที่ใช้ ผลักดัน
การพัฒนาให้ ก้าวหน้ า รวมทั้งแก้ จุดอ่อนที่มีอยู่ไม่ให้ เป็ นอุปสรรคการดาเนินงาน จึงจาเป็ นต้ องประเมิน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปอย่างรอบคอบ พร้ อมทั้งประเมิน
1

“สรุปสาระสาคัญร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)” โดยสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
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ศักยภาพของประเทศและผลการพัฒนาที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้ อมให้ แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ มีภูมิค้ ุมกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ ก้าวหน้ าต่อไป
เพื่ อประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคมไทยตามปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง โดยกาหนดประเด็นการพัฒนา
สาคัญเพื่อเป็ นกรอบการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไว้ ดังนี้
(1) การเตรียมคนไทยให้มีการเรียนรูต้ ลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคนไทยให้ มีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้ างสรรค์ ใฝุเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รู้จักสิทธิหน้ าที่ของ
ตนเองและผู้อ่นื ควบคู่กับการเสริมสร้ างและพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานทางปั ญญาและแหล่งเรียนรู้ในระดับ
ชุมชน
(2) การสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย มุ่งปรับโครงสร้ าง
เศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืน มีฐานการพัฒนาที่ท่วั ถึง ให้ ความสาคัญกับการปรับโครงสร้ างการค้ าและการ
ลงทุนให้ สอดคล้ องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเศรษฐกิจใน
ประเทศ ปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมที่เน้ นการใช้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้ างสรรค์ และการ
ผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม สร้ างมูลค่าเพิ่ มกับสาขาบริ การที่มีศักยภาพบนฐานของความคิดสร้ างสรรค์
และนวัตกรรม พัฒนาธุรกิจสร้ างสรรค์และเมืองสร้ างสรรค์ สร้ างความเข้ มแข็งภาคเกษตรและความมั่นคง
ด้ านอาหาร พร้ อมทั้งขยายเศรษฐกิจฐานรากให้ มีความหลากหลายและแข็งแกร่ งมากขึ้น มีระบบค่าจ้ าง
แรงงานและสวัสดิการแรงงานที่เป็ นธรรม มีการคุ้มครองแรงงานที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ควบคู่ไปกับการพั ฒนาทัก ษะและความรู้ ท้ังด้ า นการผลิ ตและการบริ หารจั ดการ การเข้ า ถึงทรั พยากร
โครงสร้ างพื้นฐาน และพั ฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสการ
ประกอบสัมมาชีพที่ม่นั คง รวมทั้งพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ มีคุณภาพและครอบคลุมอย่างทั่วถึง
(3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่ งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและ
ธุ รกิจเอกชนให้เป็ นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมไทย มุ่งยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน
ใน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน และการจัดการความรู้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนใน
การดาเนินธุรกิจที่ให้ ผลประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคมและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งกระตุ้นชุมชนและ
ภาคประชาสังคมร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของภาครัฐ และส่งเสริมให้ ชุมชนสามารถเชื่อมโยงทิศทางการ
พัฒนากับบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนุภมู ิภาค อาเซียน และโลก
(4) การพัฒ นาปั จ จั ย สนับ สนุ น ที่ เ อื้ อต่ อ การปรับ โครงสร้า งเศรษฐกิ จ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่ งขันและระบบการแข่ งขันที่เป็ นธรรม เน้ นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร้ างสรรค์ ควบคู่กับการพัฒนากาลังคนที่มีสมรรถนะสูง บริหารจัดการโลจิสติกส์
พัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ระบบราง พัฒนาบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และสร้ างความ
มั่นคงด้ านพลังงาน รวมทั้งปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องให้ เหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์
(5) การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ อย่ า งเป็ นหุ้น ส่ ว นการพัฒ นาทั้ง ในระดับ อนุ ภู มิ ภ าคและ
ภูมิภาค เน้ นสร้ างความเชื่อมโยงด้ านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ท่มี ีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวด้ าน
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การค้ า การลงทุนผ่านการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้ าผ่านแดนและข้ ามแดน การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนและการเปิ ดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ท่เี ชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้
(6) การเตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน ให้ ความสาคัญในการสร้ างความ
ตระหนักในความสาคัญของประชาคมอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พั ฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้ สามารถแข่งขันได้ และใช้ ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น พัฒนาทักษะแรงงานให้
มีความสามารถเป็ นที่ยอมรับของตลาดแรงงานอาเซียน รวมทั้งการปรับกฎ ระเบียบ และการจัดการเชิง
สถาบันให้ สอดรับกับกติกาของอาเซียน
(7) การบริ ห ารจัด การน้ าและที่ดิ น เพื่อ สนับ สนุ น ความมัน่ คงด้า นอาหารและการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนา ปรับปรุงและฟื้ นฟูแหล่งนา้ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าต้ นทุน พัฒนาระบบ
โครงข่ายกระจายนา้ และความมั่นคงด้ านนา้ อย่างทั่วถึงและเป็ นธรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ นา้ ฟื้ นฟู
และพัฒนาดินที่เสื่อมสภาพให้ เหมาะสมกับการทาเกษตรกรรม แก้ ไขปั ญหาการบุกรุกที่ดินในเขตอนุ รักษ์
ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ กระจายการถือครองที่ดินให้ เป็ นธรรม ป้ องกันการสูญเสียกรรมสิทธิ์
ที่ดินของเกษตรกรรายย่อย
(8) การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และ ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ให้ ความสาคัญกับ การวางแผนรองรั บ และจั ดการปั ญหาที่เ กิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการลดก๊าซเรือน
กระจกและการปรั บ ตั ว และการสร้ า งความเข้ มแข็ง ให้ กับ ชุ ม ชนท้ องถิ่ น เพื่ อรองรั บ ภัย พิ บั ติ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสร้ างภูมิค้ ุมกันด้ านการค้ าจากเงื่อนไขด้ านสิ่งแวดล้ อมและวิกฤตภาวะ
โลกร้ อน
(9) การบริหารจัดการประเทศเพือ่ สร้างความเป็ นธรรมในสังคม พัฒนาระบบราชการและ
ข้ าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
พัฒนาระบบและกลไกการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่ว นร่วม ส่งเสริมให้
ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และสร้ างความเป็ นธรรมในการเข้ าถึง
ทรัพยากรควบคู่ไปกับปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มุ่งพัฒนาภายใต้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อน
ให้ บังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ชี ัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ ความสาคัญกับ
การสร้ างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่าง บูรณา
การและเป็ นองค์รวม และยึดวิสยั ทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ดังนี้
“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็ นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่ งความพอเพียง ยึดมัน่ ในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้ นฐานที่ทัว่ ถึง มีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยและมัน่ คง อยู่ในสภาวะแวดล้อมทีด่ ี เกื้ อกูลและเอื้ ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความมัน่ คงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พงึ่ ตนเองและแข่ งขัน
ได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมภิ าคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
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วิสยั ทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศ การจัดทาแผนพัฒนาในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้ องกับ
วิสยั ทัศน์ระยะยาวดังกล่าวจาเป็ นต้ องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การพัฒนาที่มีลาดับความสาคัญสูงในช่วงระยะ 5 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงประกอบด้ วยวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจ ดังนี้
วิสยั ทัศน์:
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และมีภูมิคุม้ กันต่อ
การเปลีย่ นแปลง”
พันธกิจ: 1) สร้ า งสังคมเป็ นธรรมและเป็ นสังคมที่มีคุณ ภาพ ทุ ก คนมี ความมั่ นคงในชี วิ ต ได้ รั บ การ
คุ้ มครองทางสัง คมที่มีคุณ ภาพอย่ า งทั่ว ถึ งและเท่ า เทียม มี โอกาสเข้ า ถึ งทรั พ ยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้ รับการเสริมพลังให้ สามารถมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็ นธรรม
2) พั ฒนาคุณภาพคนไทยให้ มีคุณ ธรรม เรี ยนรู้ตลอดชี วิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่า ง
เหมาะสมในแต่ละช่ วงวัย สถาบัน ทางสังคมและชุ มชนท้ องถิ่ นมีความเข้ มแข็ง สามารถ
ปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้ เข้ มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้ างสรรค์
และภูมิปัญญา สร้ างความมั่นคงด้ านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้ างการผลิตและการ
บริ โภคให้ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม พร้ อมสร้ างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่ อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4) สร้ างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้ างภูมิค้ ุมกันเพื่อรองรั บผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ดังที่กล่ าวมาแล้ วข้ างต้ นการพั ฒนาประเทศให้ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจ
เจริ ญ เติบ โตอย่ า งมีคุณ ภาพและยั่ งยืน ภายใต้ กระแสการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่
ปรั บเปลี่ยนเร็วและคาดการณ์ได้ ยากและซับซ้ อนมากยิ่งขึ้น การพั ฒนาในระยะแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึง
จาเป็ นต้ องกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ การพั ฒนาที่เหมาะสม โดยเร่ งสร้ างภูมิค้ ุ มกันเพื่ อป้ องกันปั จจั ย
เสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศด้ านต่างๆ ให้ เข้ มแข็ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็ นธรรมในสังคม
เพื่อสร้ างโอกาสการเข้ าถึงปัจจัยการ
ประกอบอาชีพ ทั้งแหล่งทุน โครงสร้ างพื้นฐานและทักษะความรู้ท่จี ะเป็ นฐานการประกอบอาชีพที่ม่นั คง
รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ ทุกคนในสังคมไทย ทุกคนในสังคมไทยมีความเท่า
เทียมกันในการเข้ าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพและสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ อย่างมีศักดิ์ศรี ประชาชนทุกคน
ได้ รับการคุ้มครองสิทธิพ้ ืนฐานอันพึงมีพึงได้ เข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค รวมทั้งสร้ างความ
โปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจของระบบบริหารราชการแผ่นดิน บนพื้นฐานของการใช้ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรมและจริยธรรม และหลักผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ สนับสนุนให้ ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมแก้ ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า และลดความขัดแย้ งในสังคมไทยและดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็ นนา้
หนึ่งใจเดียวกัน
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(2) ยุท ธศาสตร์การพัฒ นาคนสู่ สงั คมแห่ งการเรี ยนรู ต้ ลอดชี วิ ตอย่างยัง่ ยืน เพื่ อพั ฒนา
คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้ มีความพร้ อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม
และรู้คุณค่าความเป็ นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
ให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล และเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ในรู ป แบบที่ห ลากหลาย เสริ มสร้ า ง
สภาพแวดล้ อมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้ ม่ันคงและเอื้อต่อการพัฒนาคนอย่างสอดคล้ องกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
(3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมัน่ คงของอาหารและพลังงาน เพื่อให้ ภาค
เกษตรเป็ นฐานการผลิตที่ม่ันคงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้ าเกษตร อาหารและ
พลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และมีปริมาณเพียงพอกับ
ความต้ องการของตลาดในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็ นธรรมพั ฒนาคุ ณภาพชี วิตและเสริ มสร้ างความ
มั่นคงในอาชีพและรายได้ เกษตรกรสนับสนุนครัวเรือน และองค์กรเกษตรกรชุมชน และเกษตรกรให้ เข้ มแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน
(4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน เพื่อ
ปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจให้ เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้ าง
ระบบการแข่งขันเสรีและเป็ นธรรมให้ ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายด้ านการผลิตสินค้ า
และ
บริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมในภูมิภาคอาเซียน
(5) ยุ ท ธศาสตร์ก ารสร้า งความเชื่ อ มโยงกับ ประเทศในภู มิ ภ าคเพื่อ ความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจและสังคม มุ่งเพิ่ มศักยภาพในการใช้ ประโยชน์จากความได้ เปรี ยบด้ านที่ต้ังของประเทศในเชิง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็ นจุ ดเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกเสริมสร้ างประโยชน์ของไทยใน
ด้ านการค้ า การลงทุน การเงินและโอกาสด้ านการตลาดระหว่างประเทศ ในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
รวมทั้งเชื่อมโยงด้ านการค้ าการลงทุนกับมหาอานาจทางเศรษฐกิจใหม่ในเอเชีย และกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ใน
เอเชียแปซิฟิก รวมทั้งผลักดันบทบาทของไทยให้ เป็ นส่วนสาคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้ กรอบ
ต่างๆ ได้ แก่ อนุภมู ิภาค อาเซียน อาเซียนและพันธมิตร รวมทั้งเอเชียแปซิฟิก
(6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โดยการอนุรักษ์
และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็ นฐานที่
มั่นคงของการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ประเทศ
ก้ าวไปสู่การเป็ นสังคมคาร์บอนต่า สร้ างภูมิค้ ุมกัน และเตรียมความพร้ อมในการรองรับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นสิ่งแวดล้ อมโลก สร้ างความเป็ นธรรมในการ
เข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากข้ อตกลง
และพันธกรณีระหว่างประเทศ
อนึ่ง เพื่อให้ การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติท่เี ป็ นระบบและเป็ นขั้น
เป็ นตอนตามหลักของ P-D-C-A กล่าวคือ (1) Plan ต้ องจัดทายุทธศาสตร์ให้ ชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์
เป้ าหมายและแนวทางการพัฒนา รวมทั้งจัดทาระบบการบริห ารจัดการสู่การปฏิบัติ (2) Do ทุกภาคส่วนมี
การปฏิบัติงานภายใต้ ระบบที่ออกแบบไว้ อย่างจริงจังและเต็มประสิทธิภาพ (3) Check ดาเนินการตรวจสอบ
ติดตามความก้ าวหน้ า และประเมินผลที่สะท้ อนผลกระทบและความพึ งพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
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พัฒนาที่เกิดขึ้น และ (4) Act การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการดาเนินงานให้ การขับเคลื่อนแผนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนด โดยมีหลักการการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้
1) ให้ สังคมไทยยอมรับและใช้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็ นกรอบทิศทางหลักในการพัฒนา
ประเทศ ขณะที่ภาคีการพัฒนาเข้ าใจบทบาทของตนเองในการร่วมพัฒนาอย่างชัดเจน
2) กระจายการพัฒนาลงสู่พ้ ืนที่โดยตรง ยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม
ให้ จังหวัดเป็ นพื้นที่ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็ นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจาก
ระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ และระดับประเทศสู่ชุมชน
3) ใช้ ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้ างสรรค์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก
ส่วนของระบบเศรษฐกิจและสังคม และในทุกพื้นที่ ท้ องถิ่น และชุมชน
4) ใช้ กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ
สื่อมวลชนอย่างบูรณาการเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ

 (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)2
ภายใต้ กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) สภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ สรุปบริบทการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของปัจจัยดังกล่าวต่อการ
พัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ไว้ ดังนี้

:

11

2553

2

คัดลอกมาจาก (ร่าง)กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๑ (เอกสารประกอบการประชุมระดมความ
คิดเห็น ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ระดับภาค), มีนาคม 2554.
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1) กติกาใหม่ของโลก/ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
- สินค้าเกษตรส่งออกของภาค จะได้รับผลกระทบจากการกาหนดกติกาทางการค้าใหม่ของ
โลก โดยเฉพาะการกาหนดมาตรการกีดกันทางการค้ าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Barrier : NTBs) เช่น
มาตรการด้ านสิ่งแวดล้ อม มาตรการแรงงาน มาตรการสุขอนามัย การตอบโต้ การทุม่ ตลาดและการอุดหนุน
รวมทั้งการกาหนดมาตรฐานการผลิตตามระบบ GAP, GMP, HACCP เป็ นต้ น ซึ่งมาตรการต่างๆ ดังกล่าวจะ
กระทบต่อการผลิตสินค้ าเกษตรส่งออกของภาคใต้ โดยเฉพาะสินค้ าผลิตผลการประมง และผลิตภัณฑ์แปรรูป
อาหารทะเล ฯลฯ ทาให้ ผ้ ูผลิตต้ องปรับกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และความต้ องการของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม การปรับกระบวนการผลิต
ดังกล่าว ทาให้ ผ้ ูประกอบการสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งทาให้ สนิ ค้ าอุปโภคบริโภค
ภายในประเทศเข้ าสู่มาตรฐานสินค้ าปลอดภัยมากขึ้น
- อุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ามันและประมงต้องปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิตเพือ่ ลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก กฎกติกาใหม่ด้านสิ่งแวดล้ อม ซึ่งกาหนดแนวปฏิบัติท่เี กี่ยวกับการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การติดฉลากคาร์บอน การติดฉลาก Eco-Labeled Sustainable Seafood Product และการ
เรียกเก็บภาษีคาร์บอนจากสินค้ านาเข้ าในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้ น ทาให้ ผ้ ูประกอบการด้ านการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ปาล์มนา้ มัน และประมง ต้ องมีการลงทุนพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รวมทั้งการทาประมงที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาข้ างต้ น ทาให้ ต้องมีการ
ให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ผ้ ูประกอบการเพื่อสร้ างความเข้ าใจ
และให้ ผ้ ูประกอบการสามารถพัฒนาการผลิตตาม
เงื่อนไข เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่ค้าอื่นได้
-

อุตสาหกรรมหลักของภาคทีใ่ ช้แรงงานต่างด้าว
ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสิทธิ
มนุษยชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการประมงที่จะต้ องปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ ความคุ้มครองและไม่เอารัดเอา
เปรียบแรงงานต่างด้ าว ซึ่งจะส่งผลกระทบทาให้ ผ้ ูประกอบการต้ องให้ ความสาคัญกับการกาหนค่าจ้ างแรงงาน
และสวัสดิการที่เป็ นธรรมมากขึ้น และอาจมีผลทาให้ ต้นทุนในการบริหารจัดการของสถานประกอบการเพิ่ม
สูงขึ้น
2) การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก การเกิดขั้วอานาจทางเศรษฐกิจใหม่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการเปิ ดเสรีทางการค้า
- การผลิตยางพารา ผลไม้ และอาหารทะเล จะได้รับโอกาสจากการทีป่ ระเทศจีน และ
อินเดียเป็ นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของโลก โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวในระดับสูงอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ ประชากรมีรายได้ ท่สี งู ขึ้น ประกอบกับการมีประชากรจานวนมากและมีท่ตี ้ังไม่ไกลจากประเทศ
ไทย จึงเป็ นโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือและขยายตลาดการส่งออกสินค้ ายางพารา ซึ่ งในปัจจุบัน ประเทศ
จีนเป็ นผู้นาเข้ ารายใหญ่ท่สี ดุ ของโลกจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ นอกจากนี้ ยังเป็ นโอกาสในการ
ขยายตลาดการส่งออกผลไม้ ท่สี าคัญของภาค ได้ แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูป
อาหารทะเล รวมทั้งตลาดการท่องเที่ยว
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- ปาล์ม น้ามันจะได้รับ ผลกระทบจากการเปิ ดเสรี ท างการค้า และการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ย น เนื่ อ งจากปั จ จุ บัน การผลิ ตปาล์มน้ามัน ในประเทศมีต้น ทุน ทางการผลิ ตสูงกว่ า ประเทศมาเลเซี ย
ค่อนข้ างมาก ทั้งนี้มีสาเหตุสาคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่มาเลเซียมีผลผลิตปาล์มเฉลี่ยต่อไร่ สูงกว่าประเทศไทย
เกือบสองเท่า และมีรูปแบบการผลิตที่มีระบบการบริหารจัดการต้ นทุนการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- การท่องเที่ยวและบริ การจะมีโอกาสขยายตัวจากจานวนนักท่ องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้ น และมี
รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้ น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ จากประเทศจีน และอินเดีย
รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่ มอาเซี ยนที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ อย่ างสะดวกมากขึ้น ซึ่ง
ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในภาคใต้ เพิ่มขึ้น ในอัตราที่สูงอย่าง
ต่อเนื่อง
- ประชาชนมีโอกาสบริโภคสินค้าราคาถูกลง เนื่องจากจะมีสนิ ค้ าที่ผลิตจากต่างประเทศเข้ า
มาจาหน่ายแข่งขันกับสินค้ าที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยเฉพาะสินค้ าอุปโภคบริโภคราคาถูกจากประเทศจีน
ที่จะเข้ ามาจาหน่ายแข่งขันในตลาดภายในภาคใต้ ได้ อย่างเสรีมากขึ้น
- ผูป้ ระกอบธุ รกิจการผลิต การค้าและการบริการภายในภาคจะได้รับแรงกดดันให้มีการ
พัฒนาขีดความสามารถทีส่ ูงขึ้ น เพื่อรองรับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะความเข้ าใจเรื่อง
กฎ กติการะหว่างประเทศ ทั้งทางด้ านการเงิน การค้ า การลงทุน มาตรฐานการผลิตสินค้ าและบริการ ตลอดจน
ความรู้และทักษะด้ านภาษาต่างประเทศ ฯลฯ แต่ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ไม่สามารถปรั บตัวได้ กอ็ าจมี
ผลกระทบรุนแรงถึงขั้นต้ องเลิกกิจการ จะมีผลต่อเนื่องต่อการลดลงของแหล่งจ้ างงานภายในภาค
- ความร่ ว มมือ ทางเศรษฐกิ จกั บประเทศเพื่อนบ้า น เป็ นโอกาสในการเสริ มสร้า งความ
เข้มแข็ งแก่ระบบเศรษฐกิจของภาค การมีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ กรอบข้ อตกลง JDS
ระหว่างไทย–มาเลเซีย กรอบความร่วมมือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ าย IMT-GT ระหว่างอินโดนีเซีย–
มาเลเซีย–ไทย ทาให้ มีโอกาสการขยายการค้ า การลงทุนจากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ านที่จะ
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และความเข้ มแข็งของระบบเศรษฐกิจของภาคใต้ ได้ มากขึ้นด้ วย
3) การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรของโลก และประเทศเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ
- กระแสความนิยมสินค้าสุขภาพ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูส้ ูงอายุเป็ นโอกาสใน
การพัฒนาธุ รกิจท่องเทีย่ ว รวมทัง้ สินค้าและบริการสุขภาพ จากการที่โครงสร้ างประชากรของโลกและ
ประเทศมีแนวโน้ มการเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้ มีตลาดสาหรับสินค้ าและบริการที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลรักษา
สุขภาพที่กว้ างขวางมากขึ้น จึงเป็ นโอกาสของภาคใต้ ในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการเชิงสุขภาพใน
ภาคใต้ เพื่อตอบสนองความต้ องการของกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าว เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในรูปแบบ Green
Tourism บริการที่พักแบบ Long Stay Home Stay บริการ Spa การดูแลผู้สูงอายุ บริการสุขภาพ การนวดแผน
ไทย สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็ นสินค้ าและบริการที่มีศักยภาพของภาคใต้
- ภาคการเกษตรมีค วามต้อ งการใช้แรงงานจากภายนอก และเทคโนโลยีก ารผลิตเพื่อ
ทดแทนแรงงานมากขึ้ น การเปลี่ ยนแปลงเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ข องภาคใต้ พบว่ า ปั จ จุ บั น แรงงานภาค
การเกษตรส่วนใหญ่ในระดับชุมชนจะเป็ นแรงงานผู้สูงอายุ เนื่องจากประชากรวัยหนุ่มสาวจะนิยมเข้ าไปเรียน
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หนังสือ และทางานในเมืองใหญ่และกรุงเทพฯ มากขึ้น ทาให้ ภาคการเกษตรโดยเฉพาะการทาสวนยางพารา
สวนปาล์ มน้า มัน และประมงต้ อ งจ้ า งแรงงานจากภาคอีสาน และแรงงานต่ า งด้ า ว เช่ น พม่ า และกัมพู ชา
รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนวิธกี ารเพาะปลูกข้ าวจากการทานาดาเป็ นนาหว่าน และจ้ างรถไถ และรถเก็บเกี่ยวแทน
การใช้ แรงงานคนมากขึ้น
- ชุมชนมีความตื่นตัวต่ อการพึง่ ตนเอง และเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้ น โดยหลายชุมชนมีการเตรียมความพร้ อมในการจัดสวัสดิการและดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น
รวมทั้งมีการรวมกลุ่มเพื่ อสร้ างอาชีพเสริ มให้ ผ้ ูสูงอายุ และการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูสูงอายุได้ มีการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เช่น ศิลปวัฒนธรรม นวดแผนไทย สมุนไพร เป็ นต้ น ให้ กบั เยาวชนรุ่นหลังในชุมชนเพื่อพัฒนา
ต่อยอดสินค้ า และบริการของชุมชนให้ มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้ องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ
4) การเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศโลก ส่งผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อภาค ดังนี้
- ผลิตผลจากพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ได้รับผลกระทบทัง้ เชิงปริมาณ และคุณภาพ จาก
แนวโน้ มของระดับอุณหภูมิเฉลี่ยที่สงู ขึ้นเป็ นสาเหตุให้ เกิดความผันผวนของสภาพอากาศ และฤดูกาล รวมทั้ง
การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่มี ีความถี่และรุนแรงมากขึ้น เช่น ภาวะนา้ ท่วม ลมพายุท่รี ุนแรงมากขึ้น และ
ภาวะภัยแล้ งที่ยาวนานขึ้น ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการผลิตทางการเกษตรของภาคใต้ เช่น ปาล์มนา้ มันมีผล
ลีบเล็กและให้ นา้ มันน้ อยลง ผลไม้ มีคุณภาพลดลง เป็ นต้ น ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้ รายได้ เกษตรกรลดลง
นอกจากนี้ยังทาให้ เกิดโรคระบาดในพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น โรคเชื้อราในต้ นยางพารา เป็ นต้ น
- การกัดเซาะชายฝั ่งมีความรุ นแรงมากขึ้ น ลมมรสุมและคลื่นลมที่รุนแรงมากขึ้น ทาให้ เกิด
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ค่อนข้ างรุนแรงตลอดแนว ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ซึ่งหลายชุมชนในภาคใต้
ได้ มีการร่ วมกันจัดทาเขื่อนป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งการรวมกลุ่มเพื่ ออนุ รักษ์และฟื้ นฟูป่าชุมชน
โดยเฉพาะป่ าชายเลนในชุ มชนมากขึ้น เพื่อลดปั ญหาภาวะโลกร้ อน การกัดเซาะชายฝั่ง และเพื่อเป็ นแหล่ ง
อาหารและสร้ างรายได้ ท่ยี ่งั ยืนให้ กบั คนในชุมชน
-

การแพร่ระบาดของโรค การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังก่อให้ เกิดโรคระบาดในลักษณะ
โรคอุบัติซา้ เช่น โรคชิคุนกุนยา หรือ โรคปวดข้ อยุงลาย และการปรากฏโรคระบาดที่เคยมีรายงานว่าสามารถ
ควบคุมได้ แล้ วในอดีต เช่น โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้ าง เป็ นต้ น
- ผลผลิตการประมงลดลง ทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิของนา้ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์นา้ และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นา้ ในทะเล รวมทั้งคลื่นลมมรสุมที่
รุนแรงส่งผลให้ ระยะเวลาทาประมงลดลง และกระทบต่อทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะป่ าชายเลนที่เป็ น
แหล่งเพาะฟักและอนุบาลสัตว์นา้ วัยอ่อน ตลอดจนภาวะภัยแล้ งที่ยาวนานขึ้นส่งผลให้ ทรัพยากรประมงลดลง
5) ทิศทางราคาน้ามันที่เพิ่ มสูงขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง ส่งผลให้ มีก ารขยายพื้ นที่ปลู กปาล์ มน้ามั น
และยางพาราในพื้นที่นาข้ าว และพื้ นที่อนุ รักษ์ เนื่องจากแนวโน้ มความต้ องการใช้ พลังงานที่เพิ่ มขึ้น ทาให้
ราคาพลังงานจากฟอสซิลเพิ่ มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ รัฐบาลเห็นความสาคัญในการพั ฒนาพลังงาน
ทางเลือก โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มนา้ มันเป็ นพลังงานทดแทน ประกอบกับ
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แนวโน้ มความต้ องการยางพาราในตลาดโลกที่สูงขึ้น และทาให้ ระดับราคาผลผลิตยางพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก จึง
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ ท่ดี ินทางการเกษตรจากพื้ นที่ปลูกข้ าวและไม้ ผล รวมทั้งการบุกรุกพื้ นที่
อนุรักษ์เพื่อใช้ เพาะปลูกปาล์มนา้ มันและยางพาราซึ่งให้ ผลตอบแทนสูงกว่า
6) กระแสการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ
ส่งผลให้ ประชาชนมีการอุปโภคบริโภคสินค้ า
ฟุ่ มเฟื อยและมีภาระหนี้สนิ มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันประชาชนในภาคใต้ มีแนวโน้ มรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติ ทั้ง
วัฒนธรรมตะวันตก และเอเซีย เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลี มาเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่ม
วัยรุ่น เช่น การนิยมบริโภคอาหารญี่ปุ่น เกาหลี อาหารฟาสฟู๊ ด และการจับจ่ายใช้ สอยในห้ างสรรพสินค้ า การ
แต่งกายตามแบบญี่ปุ่นและเกาหลี การใช้ โทรศัพท์มือถือ กล้ องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ การติดเกมส์ของวัยรุ่น
รวมทั้งการซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสิ่งอานวยความสะดวกตามการโฆษณา ประกอบกับการกู้เงินจาก
สถาบันการเงินทาได้ ง่าย และมีหลายรูปแบบ ทาให้ ครัวเรือนมีหนี้สนิ มากขึ้นโดยเฉพาะในภาคใต้ มีอตั ราเพิ่ม
ของหนี้สนิ สูงกว่าทุกภาค
7) ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี มีผลดีต่อการเพิ่มขีดความสามารถภาคการผลิตของภาค เช่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ จะมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาทั้งในภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการจาหน่าย เช่น ภาคการเกษตร
สามารถใช้ เทคโนโลยีการพัฒนาพันธุพ์ ืชและพันธุส์ ตั ว์เพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดจาหน่ายผลผลิต รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการสามารถใช้ เทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพสินค้ าและบริการ เป็ นต้ น แต่อย่างไรก็ตามอาจมีผลกระทบเชิงลบจากปัญหาความสามารถ
ในการเข้ าถึงเทคโนโลยีท่ไี ม่เท่าเทียมกัน
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จากบริบทปัจจัยภายนอกที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงแนวโน้ มของปัจจัยเหล่านั้นที่จะส่งผลต่อ
สถานภาพ และศักยภาพของภาคใต้ ดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้
ประเมินและกาหนดบทบาทของการพัฒนาภาคใต้ ภายใต้กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ดังนี้
1) เป็ นฐานการผลิตยางพารา ปาล์มนา้ มันครบวงจร เนื่องจากภาคใต้ มีผลผลิตยางพาราถึงร้ อย
ละ 86 ของประเทศ จึงควรส่งเสริมการพัฒนาแปรรูปผลผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าแบบครบวงจร เพื่อให้
ภาคใต้ เป็ นศูนย์กลางยางพาราของโลก โดยมีฐานการผลิตสาคัญอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน และกลุ่ม
ภาคใต้ ฝ่งั อ่าวไทย และมีผลผลิตปาล์มนา้ มันสูงถึงร้ อยละ 93 ของประเทศ โดยมีฐานการผลิตสาคัญในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ ฝ่งั ทะเลอ่าวไทย และภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
2) เป็ นฐานการผลิตอาหารทะเลแปรรูป ภาคใต้ มีความได้ เปรียบด้ านทรัพยากร และทักษะอาชีพ
ด้ านการประมง โดยมีกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นฐานอุตสาหกรรมประมงที่สาคัญ ประกอบกับผู้ผลิตอาหาร
ทะเลแปรรูปมีศักยภาพ และได้ รับการยอมรับจากประเทศผู้นาเข้ าสินค้ าอาหารทะเล
3) เป็ นฐานการท่องเทีย่ วทางทะเลชัน้ นาของโลก ภาคใต้ มีทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเลที่มี
ชื่อเสียงติดอันดับโลก โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังทะเลอันดามัน ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยม
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ระดับนานาชาติ ได้ แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ และกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับ
ความนิยมระดับนานาชาติ ได้ แก่ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4) เป็ นประตู การค้า และการขนส่ ง เชื่ อ มโยงประเทศเพื่อ นบ้า นด้า นใต้ และนานาชาติ
ภาคใต้ มีพ้ ืนที่เปิ ดสู่ทะเลทั้ง 2 ด้ าน จึงมีศักยภาพในการพัฒนาท่าเรือและเส้ นทางคมนาคมขนส่งทางทะเลเพื่อ
เชื่อมโยงการค้ าการคมนาคมขนส่งสู่ภูมิภาคต่างๆ เช่น อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เป็ นต้ น รวมทั้งการมีพ้ ืนที่ตอนใต้
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ าน และมีการพัฒนาด่านชายแดนเป็ นช่องทางเชื่อมโยงทางการค้ า การขนส่งและการ
ท่องเที่ยวกับประเทศมาเลเซีย สามารถเชื่อมสู่สงิ คโปร์ได้ อย่างสะดวก
พร้อมกันนั้น
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติยงั ได้ยกร่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ และทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด รายละเอียดสามารถสรุปได้ดงั นี้

นอกเหนือจากนั้น ได้ ระบุทศิ ทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายฝั่งทะเลอันดามันไว้ ดังนี้
1) รักษาชื่อเสียง “ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วทางทะเลระดับโลก” ให้ สามารถสร้ างรายได้ อย่าง
ยั่งยืน โดยการพั ฒนาบริการพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกบริ เวณภูเก็ต – พ้ งงา – กระบี่ – ตรั ง ให้
เพียงพอและได้ มาตรฐาน การพัฒนาระบบแจ้ งเตือนภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยทางทะเลที่ได้
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