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การวิเคราะหปั์จจยัเช่ือมโยงและสภาวะแวดลอ้มการวิเคราะหปั์จจยัเช่ือมโยงและสภาวะแวดลอ้ม  

((SSWWOOTT))    ของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนัของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั  

  

  ปัจจยัเช่ือมโยงปัจจยัเช่ือมโยง  
  จุดแข็งจุดแข็ง  ((SSttrreennggtthh))  
  จุดอ่อนจุดอ่อน  ((WWeeaakknneessss))  
  โอกาสโอกาส  ((OOppppoorrttuunniittyy))  
  ภยัคุกคามภยัคุกคาม  ((TThhrreeaattss))  
  บริบทการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มบริบทการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม  
  ศกัยภาพศกัยภาพ  
  ขอ้จ ากดัขอ้จ ากดั  
  แนวทางการพัแนวทางการพฒันาฒนา   
  บทบาทของพ้ืนท่ีบทบาทของพ้ืนท่ี  
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การวิเคราะหปั์จจยัเช่ือมโยงและสภาวะแวดลอ้ม (SWOT) 
ของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

 

  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 5 จังหวัด ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน  ด้าน

มหาสมุทรอนิเดีย คือ ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

ระดับนานาชาติ มีจุดขายทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ คือ หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะ และการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น ด าน า้ ปีนผา อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก มีมนต์เสน่ห์ของความ

เป็น “Andaman Paradise หรือ มรกตเมืองใต”้ โดยจังหวัดภเูกต็เป็นศูนย์กลางที่เปรียบเสมือน “ไข่มุกอัน

ดามัน” และมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ 

เป็นต้น อกีทั้งยังมีแหล่งทอ่งเที่ยวอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยว 

ได้แก่ แหล่งนิเวศน์ป่าชายเลนและนิเวศน์ธรรมชาติป่าเขาในจังหวัดพังงา-กระบ่ี-ตรัง และแหล่งน ้าแร่

ธรรมชาติในจังหวัดระนองที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา มีบริการพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลช้ันน าของโลก (World Class) ที่ส าคัญ คือ ท่าอากาศยานนานาชาติ 2 แห่ง ที่

กระบ่ีและภูเกต็ และสนามบินในประเทศอีกแห่ง คือ สนามบินระนอง มีท่าเทยีบเรือระหว่างประเทศและท่า

จอดเรือยอร์ชที่มีความสะดวกและทนัสมัยที่ภเูกต็ มีสถาบันการศึกษาที่มีหลักสตูรการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็น

การเฉพาะ  

 นอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

แล้ว ยังเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการท าการเกษตร โดยเฉพาะอย่างย่ิงยางพาราและปาล์ม

น ้ามันที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด ทั้งน้ี การพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างจริงจังจะสามารถ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเป็นกลไกที่สามารถรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยว ที่อิงอยู่กับ

ทศิทางที่ผันผวนของเศรษฐกจิโลกอย่างสูงได้ในเวลาเดียวกนั  

 การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2557 – 2560 ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 น้ี กลุ่มจังหวัดฯ ให้ความส าคัญกับบริบท หรือปัจจัยภายนอกที่เปล่ียนแปลงไป ทั้งในระดับ

นโยบาย และระดับกายภาค ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งยังตระหนักถึงการ

พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ บทเรียน และผลการด าเนินงาน 

รวมถึงข้อบกพร่องด้านการด าเนินงานยุทธศาสตร์แผนกลุ่มจังหวัดในระยะเวลาที่ผ่านมา แม้ว่าพลวัตรของ

ปัจจัยต่างๆ อาจเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้การก าหนดทศิทางการพัฒนาอาจไม่สัมฤทธิ์ผล แต่ตราบ

ใดที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค ท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และ ภาคประชาสังคม

ยังคงยึดมั่นในหลักของการบูรณาการตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

พ.ศ. 2551  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน แผนปฏบัิติราชการประจ าปีกยั็งคงเป็นค าตอบในการ

สร้างภูมิคุ้มกัน และยกระดับขีดความสามารถในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดได้อย่างมีคุณภาพ     และก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ในพ้ืนที่อย่างสมดุลและย่ังยืน 
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 ในคร้ังน้ี กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้พิจารณาปัจจัยเช่ือมโยงทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้งในระดับชาติ ระดับภาค และรายสาขาการผลิต ซ่ึงประกอบด้วย 

แนวนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กรอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ภายใต้บริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ทศิทาง

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์รายสาขาต่างๆ  

ที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคล่ือนการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.2557-2560)  ของส านักงานขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   รวมถึงข้อมูลตัวช้ีวัดภาพรวมการพัฒนากลุ่มจังหวัด

ในเร่ือง Growth & Competitivenet ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติได้จัดท า

ขึ้ น  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ร่วมกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับภูมิสังคม และ

ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ

แผนงาน/โครงการ ของคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ      

(อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ และข้อคิดเหน็ของกระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ(ก.พ.ร.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.น.จ.) อย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2557-2560  เกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และ รองรับต่อกระแสการเปล่ียนแปลงในบริบท

ต่างๆ ได้อย่างย่ังยืน ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ

บูรณาการ พ.ศ.2551 รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวทางของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)    

  นโยบายรฐับาลส าคญัทีแ่ถลงต่อสภานติิบญัญติัแห่งชาติ 12 กนัยายน นโยบายรฐับาลส าคญัทีแ่ถลงต่อสภานติิบญัญติัแห่งชาติ 12 กนัยายน 22555577  

นโยบายของรฐับาลชุดปัจจุบนั มีทั้งส้ิน 11 ดา้นประกอบดว้ย... 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริย ์

    โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกบัสถาบัน

พระมหากษัตริย์  

2. การรกัษาความมัน่คงของรฐัและการต่างประเทศ 

2.1 ในระยะเร่งด่วน  

  - การบริหารจัดการชายแดน  

  - การสร้างความมั่นคงทางทะเล  

  - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  

  - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

  - การเสริมสร้างในการปฏบัิติการทางการทหารร่วมกนัของอาเซียน 
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2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทพัและระบบป้องกนัประเทศให้ทนัสมัย  

2.4 เสริมสร้างความสมัพันธ์อนัดีกบันานาประเทศ  

3. การลดความเหลือ่มล ้ าของสงัคม และการสรา้งโอกาสการเขา้ถงึบริการของรฐั 

3.1 จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง 

3.2 ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  

3.3 จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสงัคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน  

3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ  

3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สงัคมที่มีความหลากหลาย  

3.6 จัดระเบียบสงัคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ  

3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากนิของเกษตรกรและการรุกล า้เขตป่าสงวน  

4. การศึกษาและเรียนรู ้การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

4.1 จัดให้มีการปฏรูิปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา 

ทางเลือกไปพร้อม              

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส

ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง  

4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  

4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 

5. การยกระดบัคุณภาพบริการดา้นสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  

5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกนัสขุภาพให้มีความครอบคลุมประชากร              

5.2 พัฒนาระบบบริหารสขุภาพ โดยเน้นการป้องกนัโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา  

5.3 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกนัและแก้ปัญหา 

6. การเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

6.1 เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกจิตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ท าไว้  

6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธภิาพ  

6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธกีารต่าง  

6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกดิความ  

6.6 ชักจูงให้นักทอ่งเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศ  

6.7 ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ  

6.8 แก้ปัญหาน า้ทว่มในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน า้ 
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6.9 ปฏรูิปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง  

6.10 ปรับปรุงวิธกีารจัดเกบ็ภาษีให้จัดเกบ็อย่างครบถ้วน  

6.11 บริหารจัดการหน้ีภาครัฐที่เกดิข้ึนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา  

6.12 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกจิของหน่วยงานใน

ระดับนโยบาย หน่วยงานก ากบัดูแล และหน่วยปฏบัิติที่ชัดเจน  

6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกจิให้มีประสทิธภิาพ  

6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เร่ืองใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสนิค้าเกษตรให้

สอดคล้องกบัความต้องการด้วยวิธกีารต่าง ๆ  

6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกบัศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ  

6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแขง็  

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกจิดิจิทลัและวางรากฐานของเศรษฐกจิดิจิทลัให้เร่ิมขับเคล่ือนได้อย่างจริงจัง 

7. การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน 

7.1 เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภมูิภาคและภมูิอาเซียน  

7.2 พัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ โดยเร่ิมจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม

ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ 

8. การพฒันาและส่งเสริมการใชป้ระโยชนจ์ากวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี การวิจยั และพฒันา  

และนวตักรรม 

8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ  

8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ 

9. การรกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากร และการสรา้งสมดุลระหว่างการอนุรกัษ ์กบัการใช้

ประโยชนอ์ย่างยัง่ยืน 

9.1 เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า  

9.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ  

9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน า้ของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 

9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน า้เสีย ที่เกดิจากการผลิตและบริโภค 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาล และการป้องกนัปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครฐั 

10.1 จัดระบบอตัราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม  

10.2 กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเรว็ ทั้งจะวางมาตรการทาง

กฎหมาย  

10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  

10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560      210 

 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

11. การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

11.1 เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่

สอดคล้องกบัความตกลงระหว่างประเทศ  

11.2 จะจัดต้ังองค์กรปฏรูิปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ  

จากการศึกษาทบทวนนโยบายของรัฐบาล พบว่าประเดน็การพัฒนาที่ตรงกบัแนวทางการพัฒนาและ

ความต้องการของกลุ่มอันดามันมากที่สุด คือ นโยบายการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ให้ความส าคัญกับ

การท่องเที่ยว โดยหน่ึงในแนวทางน้ันเน้นไปที่การพัฒนา บูรณะและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพ้ืนที่

ที่มีศักยภาพสามารถเช่ือมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒณธรรมและวิถีชีวิตชุมชน นอกจากน้ี นโยบายการท่องเที่ยว

ยังสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล ส่งเสริมและสนับสนุนตลาดทั้งใน   และ

ต่างประเทศ ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงครอบคลุมไปถึงกา

รสนีบสนุนให้มีการเข้ามาถ่ายภาพยนต์ต่างชาติและการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติขนาด

ใหญ่ด้วย  
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  ทิศทางการพฒันาประเทศภายใตก้รอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่ทิศทางการพฒันาประเทศภายใตก้รอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่ 1111  (พ.ศ. (พ.ศ. 

22555555  ––  22555599))
11
  

 การจัดท าแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับแรกเมื่อปี 2504 จนถึง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีพัฒนาการมาอย่างต่อเน่ืองภายใต้สถานการณ์และเง่ือนไข รวมทั้งการ

เปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 การ

พัฒนาประเทศอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ จึงเป็นจุดเปล่ียนกระบวนทศัน์ของการวางแผนที่ยึด “คนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนา” ตามแนวพระราชดารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” มี “การพัฒนาแบบองค์รวม” และเร่ิม

ให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ต่อมาในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และ

ฉบับที่ 10 ได้ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ 

การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงที่สาคัญ ทั้งระดับโลกและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการ

พัฒนาประเทศทั้งโอกาสที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ ขณะที่ต้องคานึงถึงภัยคุกคามและจุดแขง็ที่ใช้ผลักดัน

การพัฒนาให้ก้าวหน้า รวมทั้งแก้จุดอ่อนที่มีอยู่ไม่ให้เป็นอุปสรรคการดาเนินงาน จึงจ าเป็นต้องประเมิน

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งประเมิน

                                                 
1
 “สรุปสาระส าคญัร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)” โดยส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
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ศักยภาพของประเทศและผลการพัฒนาที่ผ่านมา เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่คน สงัคม และระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป

เพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยก าหนดประเดน็การพัฒนา

สาคัญเพ่ือเป็นกรอบการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไว้ดังน้ี 

(1) การเตรียมคนไทยใหม้ีการเรียนรูต้ลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพในการคิด

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝุเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รู้จักสิทธิหน้าที่ของ

ตนเองและผู้อื่น ควบคู่กับการเสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในระดับ

ชุมชน 

(2) การสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคมใหทุ้กคนในสงัคมไทย มุ่งปรับโครงสร้าง

เศรษฐกจิที่มีคุณภาพและย่ังยืน มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึง ให้ความสาคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการ

ลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเศรษฐกิจใน

ประเทศ ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ และการ

ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนฐานของความคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรม พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ สร้างความเข้มแขง็ภาคเกษตรและความมั่นคง

ด้านอาหาร พร้อมทั้งขยายเศรษฐกิจฐานรากให้มีความหลากหลายและแขง็แกร่งมากขึ้ น  มีระบบค่าจ้าง

แรงงานและสวัสดิการแรงงานที่เป็นธรรม มีการคุ้มครองแรงงานที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะและความรู้ทั้งด้านการผลิตและการบริหารจัดการ  การเข้าถึงทรัพยากร 

โครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมโอกาสการ

ประกอบสมัมาชีพที่ม่ันคง รวมทั้งพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสงัคมให้มีคุณภาพและครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

(3) การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน และส่งเสริมบทบาทภาคประชาสงัคมและ

ธุรกิจเอกชนใหเ้ป็นพลงัร่วมในการพฒันาสงัคมไทย มุ่งยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน

ใน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน และการจัดการความรู้ ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนใน

การดาเนินธุรกิจที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นชุมชนและ

ภาคประชาสงัคมร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของภาครัฐ และส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเช่ือมโยงทศิทางการ

พัฒนากบับริบทการเปล่ียนแปลงในอนุภมิูภาค อาเซียน และโลก 

(4) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่เ อ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัและระบบการแข่งขนัที่เป็นธรรม เน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับการพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง บริหารจัดการโลจิสติกส์ 

พัฒนาการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ระบบราง พัฒนาบริการอินเตอร์เนต็ความเรว็สูง และสร้างความ

มั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งปฏรูิปกฎหมาย กฎ ระเบียบทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและทันต่อ

สถานการณ์ 

(5) การส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นหุ้นส่วนการพฒันาทั้ งในระดบัอนุภูมิภาคและ

ภูมิภาค เน้นสร้างความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวด้าน
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การค้า การลงทุนผ่านการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน  การพัฒนาเขต

เศรษฐกจิชายแดนและการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกจิใหม่ที่เช่ือมโยงภมิูภาคเอเชียใต้ 

(6) การเตรียมความพรอ้มของไทยเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสาคัญในการสร้างความ

ตระหนักในความส าคัญของประชาคมอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดข้ึน พัฒนาขีดความสามารถของ

ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้และใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาทกัษะแรงงานให้

มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานอาเซียน รวมทั้งการปรับกฎ ระเบียบ และการจัดการเชิง

สถาบันให้สอดรับกบักติกาของอาเซียน 

(7) การบริหารจัดการน ้ าและที่ดินเพื่อสนบัสนุนความมัน่คงดา้นอาหารและการปรับ

โครงสรา้งทางเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนา ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน า้เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้าต้นทุน พัฒนาระบบ

โครงข่ายกระจายน า้ และความมั่นคงด้านน า้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น า้ ฟ้ืนฟู

และพัฒนาดินที่เสื่อมสภาพให้เหมาะสมกับการท าเกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในเขตอนุรักษ์ 

ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ กระจายการถือครองที่ดินให้เป็นธรรม ป้องกนัการสูญเสียกรรมสิทธิ์

ที่ดินของเกษตรกรรายย่อย 

(8) การยกระดบัขีดความสามารถในการปรบัตวัรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการวางแผนรองรับและจัดการปัญหาที่เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดกา๊ซเรือน

กระจกและการปรับตัว และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือรองรับภัยพิบัติและการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ ตลอดจนสร้างภมูิคุ้มกนัด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะ

โลกร้อน 

(9) การบริหารจัดการประเทศเพือ่สรา้งความเป็นธรรมในสงัคม พัฒนาระบบราชการและ

ข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พัฒนาระบบและกลไกการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้

ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทยีม และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง

ทรัพยากรควบคู่ไปกบัปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมประชาธปิไตย และธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

 แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคล่ือน

ให้บังเกิดผลในทางปฏบัิติที่ชัดเจนย่ิงข้ึนในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความส าคัญกับ

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่าง   บูรณา

การและเป็นองค์รวม และยึดวิสยัทศัน์ปี พ.ศ. 2570 ดังน้ี 

“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมัน่ในวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภบิาล การบริการสาธารณะขั้นพื้ นฐานที่ทัว่ถึง มีคุณภาพ สังคมมีความ

ปลอดภยัและมัน่คง อยู่ในสภาวะแวดลอ้มทีดี่ เก้ือกลูและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตร

กับสิ่งแวดลอ้ม มีความมัน่คงดา้นอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึง่ตนเองและแข่งขัน

ไดใ้นเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภมูภิาคและโลกไดอ้ย่างมศัีกด์ิศรี” 
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 วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจการพฒันาประเทศ การจัดท าแผนพัฒนาในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกบั

วิสยัทศัน์ระยะยาวดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทศัน์ พันธกจิ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทาง

การพัฒนาที่มีล าดับความสาคัญสงูในช่วงระยะ 5 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงประกอบด้วยวิสยัทศัน์และ

พันธกจิ ดังน้ี 

วิสยัทศัน:์  “สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อ

การเปลีย่นแปลง” 

พนัธกิจ: 1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการ

คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ

กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วม

ในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

 2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่าง

เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแขง็ สามารถ

ปรับตัวรู้เทา่ทนักบัการเปล่ียนแปลง 

 3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแขง็และมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 

และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการ

บริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือ

ความม่ันคงทางเศรษฐกจิและสงัคม 

 4) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ

และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นการพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจ

เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน ภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่

ปรับเปล่ียนเร็วและคาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากย่ิงข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึง

จ าเป็นต้องก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัย

เสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแขง็ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีดังน้ี 

(1) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงปัจจัยการ

ประกอบอาชีพ ทั้งแหล่งทุน โครงสร้างพ้ืนฐานและทกัษะความรู้ที่จะเป็นฐานการประกอบอาชีพที่ม่ันคง 

รวมทั้งโอกาสทางธุรกจิน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนในสงัคมไทย ทุกคนในสงัคมไทยมีความเทา่

เทยีมกนัในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรี ประชาชนทุกคน

ได้รับการคุ้มครองสิทธพ้ืินฐานอนัพึงมีพึงได้ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค รวมทั้งสร้างความ

โปร่งใสในกระบวนการตัดสนิใจของระบบบริหารราชการแผ่นดิน บนพ้ืนฐานของการใช้หลักนิติธรรม หลัก

คุณธรรมและจริยธรรม และหลักผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ สนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้า และลดความขัดแย้งในสังคมไทยและดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นน า้

หน่ึงใจเดียวกนั  
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(2) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างยัง่ยืน  เพ่ือพัฒนา

คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม

และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

ให้ได้มาตรฐานสากล และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เสริมสร้าง

สภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มั่นคงและเอื้ อต่อการพัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับบริบท

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมในอนาคต 

(3) ยุทธศาสตรค์วามเขม้แข็งภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน เพ่ือให้ภาค

เกษตรเป็นฐานการผลิตที่ม่ันคงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร อาหารและ

พลังงานที่มีมูลค่าเพ่ิม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณเพียงพอกับ

ความต้องการของตลาดในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความ

มั่นคงในอาชีพและรายได้เกษตรกรสนับสนุนครัวเรือน และองค์กรเกษตรกรชุมชน และเกษตรกรให้เข้มแขง็

และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

(4) ยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืน เพ่ือ

ปรับโครงสร้างเศรษฐกจิให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ และย่ังยืนรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและสร้าง

ระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกบัเครือข่ายด้านการผลิตสนิค้า และ

บริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมในภมูิภาคอาเซียน 

(5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจและสงัคม มุ่งเพ่ิมศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านที่ต้ังของประเทศในเชิง

ยุทธศาสตร์ ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมโยงที่ส าคัญในภมิูภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกเสริมสร้างประโยชน์ของไทยใน

ด้านการค้า การลงทุน การเงินและโอกาสด้านการตลาดระหว่างประเทศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

รวมทั้งเช่ือมโยงด้านการค้าการลงทุนกับมหาอานาจทางเศรษฐกิจใหม่ในเอเชีย และกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ใน

เอเชียแปซิฟิก รวมทั้งผลักดันบทบาทของไทยให้เป็นส่วนสาคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบ

ต่างๆ ได้แก่ อนุภมูิภาค อาเซียน อาเซียนและพันธมิตร รวมทั้งเอเชียแปซิฟิก 

(6) ยุทธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน โดยการอนุรักษ์ 

และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  และเป็นฐานที่

มั่นคงของการพัฒนาประเทศ ขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประเทศ

ก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต ่า สร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเดน็สิ่งแวดล้อมโลก สร้างความเป็นธรรมในการ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากข้อตกลง

และพันธกรณีระหว่างประเทศ 

 อน่ึง เพ่ือให้การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏบัิติที่เป็นระบบและเป็นข้ัน

เป็นตอนตามหลักของ P-D-C-A กล่าวคือ (1) Plan ต้องจัดท ายุทธศาสตร์ให้ชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา รวมทั้งจัดท าระบบการบริหารจัดการสู่การปฏบัิติ (2) Do ทุกภาคส่วนมี

การปฏบัิติงานภายใต้ระบบที่ออกแบบไว้อย่างจริงจังและเตม็ประสิทธิภาพ (3) Check ด าเนินการตรวจสอบ

ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลที่สะท้อนผลกระทบและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
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พัฒนาที่เกดิข้ึน และ (4) Act การปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการด าเนินงานให้การขับเคล่ือนแผนบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ที่ก  าหนด โดยมีหลักการการบริหารจัดการ ดังต่อไปน้ี  

1) ให้สังคมไทยยอมรับและใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นกรอบทศิทางหลักในการพัฒนา

ประเทศ ขณะที่ภาคีการพัฒนาเข้าใจบทบาทของตนเองในการร่วมพัฒนาอย่างชัดเจน 

2) กระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่โดยตรง ยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกจิ และการมีส่วนร่วม 

ให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนา และเป็นจุดเช่ือมโยงการพัฒนาจาก

ระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ และระดับประเทศสู่ชุมชน 

3) ใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุก

ส่วนของระบบเศรษฐกจิและสงัคม และในทุกพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน 

4) ใช้กลไกและเคร่ืองมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกจิเอกชน และ

สื่อมวลชนอย่างบูรณาการเพ่ือให้เกดิประสิทธภิาพ  

  (ร่าง) กรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาคในระยะแผนพฒั(ร่าง) กรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาคในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่นาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่ 1111  

((พ.ศ. พ.ศ. 22555555  ––  22555599))
22
  

 ภายใต้กรอบการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) สภา

พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติได้สรุปบริบทการเปล่ียนแปลง และผลกระทบของปัจจัยดังกล่าวต่อการ

พัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ไว้ ดังน้ี 

      :                                                                                  11            2553  
                                                 
2
 คดัลอกมาจาก (ร่าง)กรอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาคในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๑ (เอกสารประกอบการประชุมระดมความ

คดิเหน็ ยทุธศาสตรข์องแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๑ ระดบัภาค), มนีาคม 2554. 
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1) กติกาใหม่ของโลก/ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 

- สินคา้เกษตรส่งออกของภาค จะไดรั้บผลกระทบจากการก าหนดกติกาทางการคา้ใหม่ของ

โลก โดยเฉพาะการก าหนดมาตรการกดีกนัทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Barrier : NTBs) เช่น 

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการแรงงาน มาตรการสขุอนามัย การตอบโต้การทุม่ตลาดและการอุดหนุน 

รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานการผลิตตามระบบ GAP, GMP, HACCP เป็นต้น ซ่ึงมาตรการต่างๆ ดังกล่าวจะ

กระทบต่อการผลิตสนิค้าเกษตรส่งออกของภาคใต้ โดยเฉพาะสนิค้าผลิตผลการประมง และผลิตภัณฑแ์ปรรูป

อาหารทะเล ฯลฯ ท าให้ผู้ผลิตต้องปรับกระบวนการผลิตเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต ให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล และความต้องการของประเทศคู่ค้า อย่างไรกต็าม การปรับกระบวนการผลิต

ดังกล่าว ท าให้ผู้ประกอบการสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งท าให้สนิค้าอุปโภคบริโภค

ภายในประเทศเข้าสู่มาตรฐานสนิค้าปลอดภัยมากขึ้น 

- อุตสาหกรรมยางพารา ปาลม์น ้ามนัและประมงตอ้งปรับเปลีย่นกระบวนการผลิตเพือ่ลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก กฎกติกาใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงก าหนดแนวปฏบัิติที่เกี่ยวกบัการลดการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก การติดฉลากคาร์บอน การติดฉลาก Eco-Labeled Sustainable Seafood Product และการ

เรียกเกบ็ภาษีคาร์บอนจากสนิค้าน าเข้าในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ท าให้ผู้ประกอบการด้านการผลิต

ผลิตภัณฑ์ยางพารา ปาล์มน า้มัน และประมง ต้องมีการลงทุนพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือลดการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจก รวมทั้งการท าประมงที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม การเปล่ียนแปลงกฎ กติกาข้างต้น ท าให้ต้องมีการ

ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาการผลิตตาม

เง่ือนไข เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกบัประเทศคู่ค้าอื่นได้ 

- อุตสาหกรรมหลักของภาคทีใ่ชแ้รงงานต่างดา้ว ตอ้งปฏบิัติตามมาตรการดา้นสิทธิ

มนุษยชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการประมงที่จะต้องปฏบัิติเกี่ยวกบัการให้ความคุ้มครองและไม่เอารัดเอา

เปรียบแรงงานต่างด้าว ซ่ึงจะส่งผลกระทบท าให้ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญกับการก าหนค่าจ้างแรงงาน 

และสวัสดิการที่เป็นธรรมมากข้ึน และอาจมีผลท าให้ต้นทุนในการบริหารจัดการของสถานประกอบการเพ่ิม

สงูขึ้น 

2) การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก การเกิดขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจใหม่ ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการเปิดเสรีทางการคา้ 

- การผลิตยางพารา ผลไม ้ และอาหารทะเล จะไดรั้บโอกาสจากการที่ประเทศจีน และ

อินเดียเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของโลก โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกจิขยายตัวในระดับสงูอย่าง

ต่อเน่ือง ท าให้ประชากรมีรายได้ที่สงูข้ึน ประกอบกบัการมีประชากรจ านวนมากและมีที่ต้ังไม่ไกลจากประเทศ

ไทย จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือและขยายตลาดการส่งออกสนิค้ายางพารา ซ่ึงในปัจจุบัน ประเทศ

จีนเป็นผู้น าเข้ารายใหญ่ที่สดุของโลกจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ นอกจากน้ี ยังเป็นโอกาสในการ

ขยายตลาดการส่งออกผลไม้ที่ส าคัญของภาค ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง รวมทั้งผลิตภัณฑแ์ปรรูป

อาหารทะเล รวมทั้งตลาดการทอ่งเที่ยว 
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- ปาล์มน ้ามันจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า  และการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน เน่ืองจากปัจจุบันการผลิตปาล์มน ้ามันในประเทศมีต้นทุนทางการผลิตสูงกว่าประเทศมาเลเซีย

ค่อนข้างมาก ทั้งน้ีมีสาเหตุส าคัญส่วนหน่ึงมาจากการที่มาเลเซียมีผลผลิตปาล์มเฉล่ียต่อไร่สูงกว่าประเทศไทย

เกอืบสองเทา่ และมีรูปแบบการผลิตที่มีระบบการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

- การท่องเที่ยวและบริการจะมีโอกาสขยายตัวจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงข้ึน และมี

รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ จากประเทศจีน และอินเดีย 

รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มอาเซียนที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกมากข้ึน  ซ่ึง

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภาคใต้เพ่ิมข้ึน ในอัตราที่สูงอย่าง

ต่อเน่ือง 

- ประชาชนมโีอกาสบริโภคสินคา้ราคาถกูลง เน่ืองจากจะมีสนิค้าที่ผลิตจากต่างประเทศเข้า

มาจ าหน่ายแข่งขันกบัสนิค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยเฉพาะสนิค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกจากประเทศจีน

ที่จะเข้ามาจ าหน่ายแข่งขันในตลาดภายในภาคใต้ได้อย่างเสรีมากข้ึน 

- ผูป้ระกอบธุรกิจการผลิต การคา้และการบริการภายในภาคจะไดรั้บแรงกดดันใหม้ีการ

พฒันาขีดความสามารถทีสู่งข้ึน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะความเข้าใจเร่ือง

กฎ กติการะหว่างประเทศ ทั้งทางด้านการเงิน การค้า การลงทุน มาตรฐานการผลิตสนิค้าและบริการ ตลอดจน

ความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ฯลฯ แต่ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ไม่สามารถปรับตัวได้กอ็าจมี

ผลกระทบรุนแรงถึงข้ันต้องเลิกกจิการ จะมีผลต่อเน่ืองต่อการลดลงของแหล่งจ้างงานภายในภาค 

- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นโอกาสในการเสริมสร้างความ

เขม้แข็งแก่ระบบเศรษฐกิจของภาค การมีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบข้อตกลง JDS 

ระหว่างไทย–มาเลเซีย กรอบความร่วมมือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT ระหว่างอินโดนีเซีย–

มาเลเซีย–ไทย ท าให้มีโอกาสการขยายการค้า การลงทุนจากการเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านที่จะ

ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ และความเข้มแขง็ของระบบเศรษฐกจิของภาคใต้ได้มากขึ้นด้วย 

3) การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรของโลก และประเทศเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ 

- กระแสความนิยมสินคา้สุขภาพ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายุเป็นโอกาสใน

การพฒันาธุรกิจท่องเทีย่ว รวมทัง้สินคา้และบริการสุขภาพ จากการที่โครงสร้างประชากรของโลกและ

ประเทศมีแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้มีตลาดส าหรับสนิค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกบัการดูแลรักษา

สขุภาพที่กว้างขวางมากข้ึน จึงเป็นโอกาสของภาคใต้ในการพัฒนาธุรกจิการทอ่งเที่ยวและบริการเชิงสขุภาพใน

ภาคใต้เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เช่น การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ในรูปแบบ Green 

Tourism บริการที่พักแบบ Long Stay Home Stay บริการ Spa การดูแลผู้สูงอายุ บริการสขุภาพ การนวดแผน

ไทย สมุนไพรเพ่ือสขุภาพ ซ่ึงเป็นสนิค้าและบริการที่มีศักยภาพของภาคใต้ 

- ภาคการเกษตรมีความต้องการใชแ้รงงานจากภายนอก และเทคโนโลยีการผลิตเพื่อ

ทดแทนแรงงานมากข้ึน การเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคใต้ พบว่า ปัจจุบันแรงงานภาค

การเกษตรส่วนใหญ่ในระดับชุมชนจะเป็นแรงงานผู้สูงอายุ เน่ืองจากประชากรวัยหนุ่มสาวจะนิยมเข้าไปเรียน
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หนังสือ และท างานในเมืองใหญ่และกรุงเทพฯ มากขึ้น ท าให้ภาคการเกษตรโดยเฉพาะการท าสวนยางพารา 

สวนปาล์มน ้ามัน และประมงต้องจ้างแรงงานจากภาคอีสาน และแรงงานต่างด้าว เช่น พม่า และกัมพูชา 

รวมทั้งมีการปรับเปล่ียนวิธกีารเพาะปลูกข้าวจากการท านาด าเป็นนาหว่าน และจ้างรถไถ และรถเกบ็เกี่ยวแทน

การใช้แรงงานคนมากขึ้น 

- ชุมชนมีความต่ืนตัวต่อการพึง่ตนเอง และเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงมากข้ึน โดยหลายชุมชนมีการเตรียมความพร้อมในการจัดสวัสดิการและดูแลผู้สูงอายุมากขึ้ น 

รวมทั้งมีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุ และการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เช่น ศิลปวัฒนธรรม นวดแผนไทย สมุนไพร เป็นต้น ให้กบัเยาวชนรุ่นหลังในชุมชนเพ่ือพัฒนา

ต่อยอดสินค้า และบริการของชุมชนให้มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้ น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศ 

4) การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศโลก ส่งผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อภาค ดงันี้  

- ผลติผลจากพชืเศรษฐกิจหลกัของภาคใตไ้ดรั้บผลกระทบทัง้เชิงปริมาณ และคุณภาพ จาก

แนวโน้มของระดับอุณหภมิูเฉล่ียที่สงูข้ึนเป็นสาเหตุให้เกิดความผันผวนของสภาพอากาศ และฤดูกาล รวมทั้ง

การเกดิภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความถี่และรุนแรงมากข้ึน เช่น ภาวะน า้ทว่ม ลมพายุที่รุนแรงมากขึ้น และ

ภาวะภัยแล้งที่ยาวนานข้ึน ก่อให้เกดิความเสียหายต่อการผลิตทางการเกษตรของภาคใต้ เช่น ปาล์มน า้มันมีผล

ลีบเลก็และให้น า้มันน้อยลง ผลไม้มีคุณภาพลดลง เป็นต้น ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองให้รายได้เกษตรกรลดลง 

นอกจากน้ียังท าให้เกดิโรคระบาดในพืชเศรษฐกจิหลัก เช่น โรคเช้ือราในต้นยางพารา เป็นต้น 

- การกัดเซาะชายฝั่งมีความรุนแรงมากข้ึน ลมมรสุมและคล่ืนลมที่รุนแรงมากข้ึน ท าให้เกิด

ปัญหาการกดัเซาะชายฝั่งที่ค่อนข้างรุนแรงตลอดแนว ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ซ่ึงหลายชุมชนในภาคใต้

ได้มีการร่วมกันจัดท าเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  รวมทั้งการรวมกลุ่มเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชุมชน 

โดยเฉพาะป่าชายเลนในชุมชนมากขึ้ น เพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน การกัดเซาะชายฝั่ง และเพ่ือเป็นแหล่ง

อาหารและสร้างรายได้ที่ย่ังยืนให้กบัคนในชุมชน 

- การแพร่ระบาดของโรค การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศยังก่อให้เกดิโรคระบาดในลักษณะ

โรคอุบัติซ า้ เช่น โรคชิคุนกุนยา หรือ โรคปวดข้อยุงลาย และการปรากฏโรคระบาดที่เคยมีรายงานว่าสามารถ

ควบคุมได้แล้วในอดีต เช่น โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง เป็นต้น 

- ผลผลิตการประมงลดลง ทั้งที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงระดับอุณหภมิูของน า้ซ่ึงมีผลกระทบ

ต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสตัว์น า้ และแหล่งที่อยู่อาศัยของสตัว์น า้ในทะเล รวมทั้งคล่ืนลมมรสมุที่

รุนแรงส่งผลให้ระยะเวลาท าประมงลดลง และกระทบต่อทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะป่าชายเลนที่เป็น

แหล่งเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น า้วัยอ่อน ตลอดจนภาวะภัยแล้งที่ยาวนานข้ึนส่งผลให้ทรัพยากรประมงลดลง 

5) ทิศทางราคาน ้ามันที่เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มีการขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มน ้ามัน 

และยางพาราในพ้ืนที่นาข้าว และพ้ืนที่อนุรักษ์  เน่ืองจากแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมข้ึน ท าให้

ราคาพลังงานจากฟอสซิลเพ่ิมสูงขึ้ นอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้รัฐบาลเห็นความส าคัญในการพัฒนาพลังงาน

ทางเลือก โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน า้มันเป็นพลังงานทดแทน ประกอบกับ
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แนวโน้มความต้องการยางพาราในตลาดโลกที่สูงข้ึน และท าให้ระดับราคาผลผลิตยางพุ่งสูงข้ึนอย่างมาก จึง

ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรจากพ้ืนที่ปลูกข้าวและไม้ผล รวมทั้งการบุกรุกพ้ืนที่

อนุรักษ์เพ่ือใช้เพาะปลูกปาล์มน า้มันและยางพาราซ่ึงให้ผลตอบแทนสงูกว่า 

6) กระแสการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลให้ประชาชนมีการอุปโภคบริโภคสนิค้า

ฟุ่มเฟือยและมีภาระหน้ีสนิมากขึ้น ซ่ึงปัจจุบันประชาชนในภาคใต้มีแนวโน้มรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติ ทั้ง

วัฒนธรรมตะวันตก และเอเซีย เช่น ญ่ีปุ่นและเกาหลี มาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่ม

วัยรุ่น เช่น การนิยมบริโภคอาหารญ่ีปุ่น เกาหลี อาหารฟาสฟู๊ด และการจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสนิค้า การ

แต่งกายตามแบบญ่ีปุ่นและเกาหลี การใช้โทรศัพทม์ือถือ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ การติดเกมส์ของวัยรุ่น 

รวมทั้งการซ้ือรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสิ่งอ านวยความสะดวกตามการโฆษณา ประกอบกบัการกู้เงินจาก

สถาบันการเงินท าได้ง่าย และมีหลายรูปแบบ ท าให้ครัวเรือนมีหน้ีสนิมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคใต้มีอตัราเพ่ิม

ของหน้ีสนิสูงกว่าทุกภาค 

7) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีผลดีต่อการเพ่ิมขีดความสามารถภาคการผลิตของภาค เช่น 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ จะมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาทั้งในภาคการเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ทั้งการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิต และการจ าหน่าย เช่น  ภาคการเกษตร

สามารถใช้เทคโนโลยีการพัฒนาพันธุพื์ชและพันธุส์ตัว์เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การเพ่ิมประสทิธภิาพการจัดจ าหน่ายผลผลิต รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพสนิค้าและบริการ เป็นต้น แต่อย่างไรกต็ามอาจมีผลกระทบเชิงลบจากปัญหาความสามารถ

ในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เทา่เทยีมกนั 
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จากบริบทปัจจัยภายนอกที่ก  าลังเปล่ียนแปลงไป รวมถึงแนวโน้มของปัจจัยเหล่าน้ันที่จะส่งผลต่อ

สถานภาพ และศักยภาพของภาคใต้ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติจึงได้

ประเมินและก าหนดบทบาทของการพฒันาภาคใต ้ ภายใตก้รอบแนวคิดของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 11 

ดงันี้  

1) เป็นฐานการผลิตยางพารา ปาลม์น า้มนัครบวงจร เน่ืองจากภาคใต้มีผลผลิตยางพาราถึงร้อย

ละ 86 ของประเทศ จึงควรส่งเสริมการพัฒนาแปรรูปผลผลิตภัณฑเ์พ่ือเพ่ิมมูลค่าแบบครบวงจร เพ่ือให้

ภาคใต้เป็นศูนย์กลางยางพาราของโลก โดยมีฐานการผลิตส าคัญอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และกลุ่ม

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และมีผลผลิตปาล์มน า้มันสูงถึงร้อยละ 93 ของประเทศ โดยมีฐานการผลิตส าคัญในกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอ่าวไทย และภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 

2) เป็นฐานการผลิตอาหารทะเลแปรรูป ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านทรัพยากร และทกัษะอาชีพ

ด้านการประมง โดยมีกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นฐานอุตสาหกรรมประมงที่ส าคัญ ประกอบกบัผู้ผลิตอาหาร

ทะเลแปรรูปมีศักยภาพ และได้รับการยอมรับจากประเทศผู้น าเข้าสนิค้าอาหารทะเล 

3) เป็นฐานการท่องเทีย่วทางทะเลชัน้น าของโลก ภาคใต้มีทรัพยากรทอ่งเที่ยวทางทะเลที่มี

ช่ือเสยีงติดอนัดับโลก โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอนัดามัน ซ่ึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
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ระดับนานาชาติ ได้แก่ ภเูกต็ พังงา กระบ่ี และกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ซ่ึงมีแหล่งทอ่งเที่ยวที่ได้รับ

ความนิยมระดับนานาชาติ ได้แก่ เกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

4) เป็นประตูการค้าและการขนส่งเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านด้านใต้ และนานาชาติ 

ภาคใต้มีพ้ืนที่เปิดสู่ทะเลทั้ง 2 ด้าน จึงมีศักยภาพในการพัฒนาทา่เรือและเส้นทางคมนาคมขนส่งทางทะเลเพ่ือ

เช่ือมโยงการค้าการคมนาคมขนส่งสู่ภูมิภาคต่างๆ เช่น อินเดีย จีน ญ่ีปุ่น เป็นต้น รวมทั้งการมีพ้ืนที่ตอนใต้

ติดต่อกบัประเทศเพ่ือนบ้าน และมีการพัฒนาด่านชายแดนเป็นช่องทางเช่ือมโยงทางการค้า การขนส่งและการ

ทอ่งเที่ยวกบัประเทศมาเลเซีย สามารถเช่ือมสู่สงิคโปร์ได้อย่างสะดวก 

พรอ้มกนันั้น ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติยงัไดย้กร่าง

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาคใต ้และทิศทางการพฒันากลุ่มจังหวดั รายละเอียดสามารถสรุปไดด้งันี้  

 

นอกเหนือจากน้ัน ได้ระบุทศิทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายฝั่งทะเลอนัดามันไว้ ดังน้ี 

1) รักษาช่ือเสียง “ศูนยก์ลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก” ให้สามารถสร้างรายได้อย่าง

ย่ังยืน โดยการพัฒนาบริการพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณภูเกต็ – พ้งงา – กระบ่ี – ตรัง ให้

เพียงพอและได้มาตรฐาน การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยทางทะเลที่ได้


