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ส่วนที
วนที่ 4



การวิเคราะห์ปัจจัยเชือ่ มโยงและสภาวะแวดล้อม
(SWOT) ของกลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน











ปัจจัยเชือ่ มโยง
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
โอกาส (Opportunity)
ภัยคุกคาม (Threats)
บริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ศักยภาพ
ข้อจากัด
แนวทางการพัฒนา
บทบาทของพื้นที่
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การวิเคราะห์ปัจจัยเชื่อมโยงและสภาวะแวดล้อม (SWOT)
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
สาหรับกระบวนการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ .ศ. 2553 – 2556
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นี้ กลุ่มจังหวัดฯ ให้ความสาคัญกับบริบท หรือปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งในระดับนโยบาย และระดับก ายภาค ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้ งยัง
ตระหนักถึง การพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ บนพื้นฐานของประสบการณ์ บทเรียน และผล
การดาเนินงาน รวมถึงข้อบกพร่องด้านการดาเ นินงานยุทธศาสตร์แผนกลุ่มจังหวัด ในระยะ เวลาที่ผ่านมา
แม้ว่าพลวัตรของปัจจัยต่ างๆ อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การกาหนดทิศทางการพัฒนาอาจไม่
สัมฤทธิ์ผล แต่ตราบใดที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน
และ ภาคประชาสั งคมยังคงยึดมั่นในหลักของการ บูรณาการ ตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ก็ ยังคงเป็นคาตอบในการสร้างภูมิคุ้มกัน และยกระดับขีดความสามารถในพื้นที่กลุ่มจังหวัดได้อย่างมี
คุณภาพ และก่อให้เกิดผลประโยชน์ในพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน
ในครั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้ พิจารณาปัจจัยเชื่อมโยงทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนากลุ่มจั งหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้งในระดับชาติ ระดับภาค และรายสาขาการผลิต ซึ่งประกอบด้วย
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช 2550 ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
ภายใต้บริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที11
่ รวมถึงยุทธศาสตร์รายสาขาต่างๆ ที่มีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนามาวิเคราะห์ร่วมกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับภูมสิ ังคม และความต้องการของประชาชนในพื้นทีรวมทั
่ ้งข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง
การจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนงาน/โครงการ ของคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ คณะที่ 4 และข้อคิดเห็นของ
กระทรวงมหาดไทย สานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ (สศช.) สานัก
งบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ .ศ.
2553-2556 เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และ รองรับ
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ
.ศ.2551 รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวทางของ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.น.จ.) ดังนี้
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 ทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)1
การจัดทาแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับแรกเมื่อปี 2504 จนถึง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ และเงื่อนไข รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 การ
พัฒนาประเทศอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ จึงเป็นจุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการวางแผนที่ยึด “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” ตามแนวพระราชดารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” มี “การพัฒนาแบบองค์รวม ” และเริ่ม
ให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ต่อมาในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และ
ฉบับที่ 10 ได้ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศ การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแ ห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555
- 2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ทั้งระดับโลกและในประเทศที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งโอกาสที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ ขณะที่ต้องคานึงถึงภัยคุกคามและจุด
แข็งที่ใช้ผลักดันการพัฒนาให้ก้าวหน้า รวมทั้งแก้จุดอ่ อนที่มีอยู่ไม่ให้เป็นอุปสรรคการดาเนินงาน จึงจาเป็น
ต้องประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปอย่างรอบคอบ
พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของประเทศและผลการพัฒนาที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม
และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีภูมิ คุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
สามารถพัฒนา
ประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
กาหนดประเด็นการพัฒนาสาคัญเพื่อเป็นกรอบการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ไว้ดังนี้
(1) การเตรียมคนไทยให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝุเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รู้จักสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น ควบคู่กับการเสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาและแหล่งเรียนรู้ ใน
ระดับชุมชน
(2) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืน มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึง ให้ความสาคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและ
การลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเศรษฐกิจใน
ประเทศ ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ และการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนฐานของความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและความมั่นคง
ด้านอาหาร พร้อมทั้งขยายเศรษฐกิจฐานรากให้มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น มีระบบค่าจ้าง
แรงงานและสวัสดิการแรงงานที่เป็นธรรม
มีการคุ้ มครองแรงงานที่เหมาะสมกับการดา รงชีวิตอย่างมี
1

“สรุปสาระสาคัญร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)” โดยสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
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คุณภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะและความรู้ทั้งด้านกา รผลิตและการบริหารจัดการ การเข้าถึง
ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เพื่อเพิ่ม
โอกาสการประกอบสัมมาชีพที่มั่นคง รวมทั้งพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีคุณภาพและครอบคลุม
อย่างทั่วถึง
(3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและ
ธุรกิจเอกชนให้เป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมไทย มุ่งยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน
ใน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน และการจัดการความรู้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน
ในการดาเนินธุรกิจที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นชุมชน
และภาคประชาสังคมร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของภาครัฐ และส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเชื่อมโยงทิศ
ทางการพัฒนากับบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนุภูมิภาค อาเซียน และโลก
(4) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่
มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับการพัฒนากา ลังคนที่มีสมรรถนะสูง บริหารจัดการโลจิสติกส์
พัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ระบบราง พัฒนาบริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว สูง และสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์
(5) การส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค เน้นสร้างความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิ ทธิภาพรองรับการขยายตัวด้าน
การค้า การลงทุนผ่านการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนและการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่เชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้
(6) การเตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสา คัญในการสร้าง
ความตระหนักในความสาคัญของประชาคมอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้และใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาทักษะแรงงาน
ให้มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานอาเซียน รวมทั้งการปรับกฎ ระเบียบ และการจัดการเชิง
สถาบันให้สอดรับกับกติกาของอาเซียน
(7) การบริหารจัดการน้าและที่ดินเพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้า เพื่อเพิ่มปริมาณน้าต้นทุน พัฒนาระบบ
โครงข่ายกระจายน้า และความมั่นคงด้านน้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้า ฟื้นฟู
และพัฒนาดิ นที่เสื่อมสภาพให้เหมาะสมกับการทา เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในเขตอนุรักษ์
ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ กระจายการถือครองที่ดินให้เป็นธรรม ป้องกันการสูญเสีย
กรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกรรายย่อย
(8) การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสา คัญกับการวางแผนรองรับและจัดการปัญหาที่เกิดจากการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือน
กระจกและการปรับตัว และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อรองรับภัยพิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤต
ภาวะโลกร้อน
(9) การบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม พัฒนาระบบราชการและ
ข้าราชการโดยยึดห ลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอา นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาระบบและกลไกการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้
ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรควบคู่ไปกับปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อน
ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสาคัญกับ
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่าง
บูรณาการและเป็นองค์รวม และยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ดังนี้
“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี ”
วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศ การจัดทาแผนพัฒนาในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ระยะยาวดังกล่าวจาเป็นต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาที่มีลาดับความสาคัญสูงในช่วงระยะ 5 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้
วิสัยทัศน์:
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ: 1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีค วามมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถ
ปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการ

สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2553-2556

171

ผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภาย ในและภายนอกประเทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็วและคาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึง
จาเป็นต้องกา หนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่ งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้ องกันปัจจัย
เสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒน า
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงปัจจัยการ
ประกอบอาชีพ ทั้งแหล่งทุน โครงสร้างพื้นฐานและทักษะความรู้ที่จะเป็นฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคง
รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนในสังคมไทย ทุกคนในสังคมไทยมีความ
เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพและสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ประชาชน
ทุกคนได้รับการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานอันพึงมีพึงได้ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค รวมทั้งสร้าง
ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจของระบบบริหารราชการแผ่นดิน บนพื้นฐานของการใช้หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรมและจริยธรรม และหลักผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ สนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้า และลดความขัดแย้งในสั งคมไทยและดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง
เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีระเบียบวินัย มีจิตสา นึกวัฒนธรรมที่ดี
งามและรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโ อกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มั่นคงและเอื้อต่อการพัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
(3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพื่อให้
ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่มั่นคงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร อาหารและ
พลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณเพียงพอกับ
ความต้องการของตลาดในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความ
มั่นคงในอาชีพและรายได้เกษตรกรสนับสนุนครัวเรือน และองค์กรเกษตรกรชุมชน และเกษตรกรให้
เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
(4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้าง
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ระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านการผลิตสินค้า
และ
บริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน
(5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม มุ่งเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านที่ตั้งของประเทศในเชิง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกเสริมสร้างประโยชน์ของไทยใน
ด้านการค้า การลงทุน การเงินและโอกาสด้านการตลาดระหว่างประเทศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รวมทั้งเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนกับมหาอานาจทางเศรษฐกิจใหม่ในเอเชีย และกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ใน
เอเชียแปซิฟิก รวมทั้งผลักดันบทบาทของไทยให้เป็นส่วนสาคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบ
ต่างๆ ได้แก่ อนุภูมิภาค อาเซียน อาเซียนและพันธมิตร รวมทั้งเอเชียแปซิฟิก
(6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยการ
อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใ ห้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และ
เป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ประเทศก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่า สร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแ ปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก สร้างความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของประเทศจาก
ข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ
อนึ่ง เพื่อให้การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบแล ะเป็นขั้น
เป็นตอนตามหลักของ P-D-C-A กล่าวคือ (1) Plan ต้องจัดทายุทธศาสตร์ให้ชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา รวมทั้งจัดทาระบบการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติ (2) Do ทุกภาคส่วนมี
การปฏิบัติงานภายใต้ระบบที่ออกแบบไว้อย่างจริงจังและเต็มประสิทธิภาพ
(3) Check ดาเนินการ
ตรวจสอบติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลที่สะท้อนผลกระทบและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น และ (4) Act การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการดาเนินงานให้การขับเคลื่อน
แผนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยมีหลักการการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้
1) ให้สังคมไทยยอมรับและใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นกรอบทิศทางหลักในการพัฒนา
ประเทศ ขณะที่ภาคีการพัฒนาเข้าใจบทบาทของตนเองในการร่วมพัฒนาอย่างชัดเจน
2) กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่โดยตรง ยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม
ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจาก
ระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ และระดับประเทศสู่ชุมชน
3) ใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาใน
ทุกส่วนของระบบเศรษฐกิจและสังคม และในทุกพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน
4) ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ
สื่อมวลชนอย่างบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
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 (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)2
ภายใต้กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) สภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สรุปบริบทการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของปัจจัยดังกล่าวต่อการ
พัฒนาพื้นที่ภาคใต้ไว้ ดังนี้

:

11

2553

1) กติกาใหม่ของโลก/ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
- สินค้าเกษตรส่งออกของภาค จะได้รับผลกระทบ จากการกาหนดกติกาทางการค้าใหม่
ของโลก โดยเฉพาะการกาหนดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Barrier : NTBs) เช่น
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการแรงงาน มาตรการสุขอนามัย การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
รวมทั้งการกาหนดมาตรฐานการผลิตตามระบบ GAP, GMP, HACCP เป็นต้น ซึ่งมาตรการต่างๆ ดังกล่าว
จะกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรส่งออกของภาคใต้ โดยเฉพาะสินค้าผลิตผลการประมง และผลิตภัณฑ์
แปรรูปอาหารทะเล ฯลฯ ทาให้ผู้ผลิตต้องปรับกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และความต้องการของป ระเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม การปรับ
2

คัดลอกมาจาก (ร่าง)กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (เอกสารประกอบการประชุมระดมความ
คิดเห็น ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ระดับภาค), มีนาคม 2554.
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กระบวนการผลิตดังกล่าว ทาให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งทาให้
สินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศเข้าสู่มาตรฐานสินค้าปลอดภัยมากขึ้น
- อุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ามันและประมงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก กฎกติกาใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกาหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การติดฉลากคาร์บอน การติดฉลาก Eco-Labeled Sustainable Seafood Product และการ
เรียกเก็บภาษีคาร์บอนจากสินค้านาเข้าในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทาให้ผู้ ประกอบการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ปาล์มน้ามัน และประมง ต้องมีการลงทุนพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รวมทั้งการทาประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาข้างต้น ทาให้ต้องมี
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้า ใจ และให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาการผลิต
ตามเงื่อนไข เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่ค้าอื่นได้
- อุตสาหกรรมหลักของภาคที่ใช้แรงงานต่างด้าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสิทธิ
มนุษยชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการประมงที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครอ งและไม่เอารัดเอา
เปรียบแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะส่งผลกระทบทาให้ผู้ประกอบการต้องให้ความสาคัญกับการกาหนค่าจ้าง
แรงงาน และสวัสดิการที่เป็นธรรมมากขึ้น และอาจมีผลทาให้ต้นทุนในการบริหารจัดการของสถาน
ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น
2) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การเกิดขั้วอานาจทางเศรษ ฐกิจใหม่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการเปิดเสรีทางการค้า
- การผลิตยางพารา ผลไม้ และอาหารทะเล จะได้รับโอกาสจากการที่ประเทศจีน และ
อินเดียเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของโลก โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวในระดับสูงอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ประ ชากรมีรายได้ที่สูงขึ้น ประกอบกับการมีประชากรจานวนมากและมีที่ตั้งไม่ไกลจาก
ประเทศไทย จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือและขยายตลาดการส่งออกสินค้ายางพารา ซึ่งใน
ปัจจุบัน ประเทศจีนเป็นผู้นาเข้ารายใหญ่ที่สุดของโลกจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ นอกจากนี้
ยังเป็นโอกาสในการขยายตลาดการส่งออกผลไม้ที่สาคัญของภาค ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล รวมทั้งตลาดการท่องเที่ยว
- ปาล์มน้ามันจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า และการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เนื่องจากปัจจุบันการผลิตปาล์มน้ามันในประ เทศมีต้นทุนทางการผลิตสูงกว่าประเทศมาเลเซีย
ค่อนข้างมาก ทั้งนี้มีสาเหตุสาคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่มาเลเซียมีผลผลิตปาล์มเฉลี่ยต่อไร่สูงกว่าประเทศไทย
เกือบสองเท่า และมีรูปแบบการผลิตที่มีระบบการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การท่องเที่ยวและบริการจะมีโอกาสขยายตัวจากจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น และมี
รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ จากประเทศจีน และอินเดีย
รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มอาเซียนที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกมากขึ้น ซึ่ง
ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภาคใต้เพิ่มขึ้น ในอัตราที่สูงอย่าง
ต่อเนื่อง
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- ประชาชนมีโอกาสบริโภคสินค้าราคาถูกลง เนื่องจากจะมีสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศเข้า
มาจาหน่ายแข่งขันกับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโ ภคราคาถูกจากประเทศ
จีนที่จะเข้ามาจาหน่ายแข่งขันในตลาดภายในภาคใต้ได้อย่างเสรีมากขึ้น
- ผู้ประกอบธุรกิจการผลิต การค้าและการบริการภายในภาคจะได้รับแรงกดดันให้มีการ
พัฒนาขีดความสามารถที่สูงขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะความเข้าใจ
เรื่องกฎ กติการะหว่างประเทศ ทั้งทางด้านการเงิน การค้า การลงทุน มาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการ
ตลอดจนความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ฯลฯ แต่ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ไม่สามารถปรับตัวได้
ก็อาจมีผลกระทบรุนแรงถึงขั้นต้องเลิกกิจการ จะมีผลต่อเนื่องต่อการลดลงของแหล่งจ้างงานภายในภาค
- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นโอกาสในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ระบบเศรษฐกิจของภาค การมีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบข้อตกลง JDS
ระหว่างไทย– มาเลเซีย กรอบความร่วมมือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย
IMT-GT ระหว่าง
อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย ทาให้มีโอกาสการขยายการค้า การลงทุนจากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้านที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของภาคใต้ได้มากขึ้นด้วย
3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของโลก และประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
- กระแสความนิยมสินค้าสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุเป็นโอกาสใน
การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้าและบริการสุขภาพ
จากการที่โครงสร้างประชากรของโลกและ
ประเทศมีแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้มีตลาดสาหรับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
สุขภาพทีก่ ว้างขวางมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของภาคใต้ในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการเชิงสุขภาพ
ในภาคใต้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในรูปแบบ
Green Tourism บริการที่พักแบบ Long Stay Home Stay บริการ Spa การดูแลผู้สูงอายุ บริการสุขภาพ การ
นวดแผนไทย สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่มีศักยภาพของภาคใต้
- ภาคการเกษตรมีความต้องการใช้แรงงานจากภายนอก และเทคโนโลยีการผลิตเพื่อ
ทดแทนแรงงานมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคใต้ พบว่า ปัจจุบันแรงงานภาค
การเกษตรส่วนใหญ่ในระดับชุมชนจะเป็นแรงงานผู้สูงอายุ เนื่องจากประชากรวัยหนุ่มสาวจะนิยมเข้าไปเรียน
หนังสือ และทางานในเมืองใหญ่และกรุงเทพฯ มากขึ้น ทาให้ภาคการเกษตรโดยเฉพาะการทาสวนยางพารา
สวนปาล์มน้ามัน และประมงต้องจ้างแรงงานจากภาคอีสาน และแรงงานต่างด้าว เช่น พม่า และกั
มพูชา
รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกข้าวจากการทานาดาเป็นนาหว่าน และจ้างรถไถ และรถเก็บเกี่ยว
แทนการใช้แรงงานคนมากขึ้น
- ชุมชนมีความตื่นตัวต่อการพึ่งตนเอง และเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยหลายชุมชนมีการเตรียมความพร้อมในการจัดสวั สดิการและดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น
รวมทั้งมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุ และการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เช่น ศิลปวัฒนธรรม นวดแผนไทย สมุนไพร เป็นต้น ให้กับเยาวชนรุ่นหลังในชุมชนเพื่อ
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พัฒนาต่อยอดสินค้า และบริการของชุม ชนให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ
4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ส่งผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อภาค ดังนี้
- ผลิตผลจากพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
จากแนวโน้มของระดับอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้ นเป็นสาเหตุให้เกิดความผันผวนของสภาพอากาศ และฤดูกาล
รวมทั้งการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้น เช่น ภาวะน้าท่วม ลมพายุที่รุนแรงมากขึ้น
และภาวะภัยแล้งที่ยาวนานขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการผลิตทางการเกษตรของภาคใต้ เช่น ปาล์ม
น้ามันมีผลลีบเล็กและให้น้ามันน้อยลง ผลไม้มีคุณภาพลดลง เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้รายได้เกษตรกร
ลดลง นอกจากนี้ยังทาให้เกิดโรคระบาดในพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น โรคเชื้อราในต้นยางพารา เป็นต้น
- การกัดเซาะชายฝั่งมีความรุนแรงมากขึ้น ลมมรสุมและคลื่นลมที่รุนแรงมากขึ้น ทาให้เกิด
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ค่อนข้างรุนแรงตลอดแนว ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ซึ่งหลายชุมชนใน
ภาคใต้ได้มีการร่วมกันจัดทาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งการรวมกลุ่มเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ชุมชน โดยเฉพาะป่าชายเลนในชุมชนมากขึ้น เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน การ กัดเซาะชายฝั่ง และเพื่อเป็น
แหล่งอาหารและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชน
- การแพร่ระบาดของโรค
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังก่อให้เกิดโรคระบาดใน
ลักษณะโรคอุบัติซ้า เช่น โรคชิคุนกุนยา หรือ โรคปวดข้อยุงลาย และการปรากฏโรคระบาดที่เคยมีรายงานว่า
สามารถควบคุมได้แล้วในอดีต เช่น โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง เป็นต้น
- ผลผลิตการประมงลดลง
ทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิของน้าซึ่งมี
ผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้า และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าในทะเล รวมทั้งคลื่น
ลมมรสุมที่รุนแรงส่งผลให้ระยะเวลาทาประมงลดลง และกระทบต่อทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะป่าชาย
เลนที่เป็นแหล่งเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อน ตลอดจนภาวะภัยแล้งที่ยาวนานขึ้นส่งผลให้ทรัพยากร
ประมงลดลง
5) ทิศทางราคาน้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน
และยางพาราในพื้นที่ นาข้าว และพื้นที่อนุรักษ์ เนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น ทาให้
ราคาพลังงานจากฟอสซิลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้รัฐบาลเห็นความสาคัญในการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ามันเป็นพลังงานทดแทน ประกอบ กับ
แนวโน้มความต้องการยางพาราในตลาดโลกที่สูงขึ้น และทาให้ระดับราคาผลผลิตยางพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก จึง
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรจากพื้นที่ปลูกข้าวและไม้ผล รวมทั้งการบุกรุกพื้นที่
อนุรักษ์เพื่อใช้เพาะปลูกปาล์มน้ามันและยางพาราซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่า
6) กระแสการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลให้ประชาชนมีการอุปโภคบริโภคสินค้า
ฟุ่มเฟือยและมีภาระหนี้สินมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันประชาชนในภาคใต้มีแนวโน้มรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติ ทั้ง
วัฒนธรรมตะวันตก และเอเซีย เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลี มาเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต โด ยเฉพาะในกลุ่ม
วัยรุ่น เช่น การนิยมบริโภคอาหารญี่ปุ่น เกาหลี อาหารฟาสฟู๊ด และการจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้า
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การแต่งกายตามแบบญี่ปุ่นและเกาหลี การใช้โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ การติดเกมส์ของ
วัยรุ่น รวมทั้งการซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสิ่งอานวย ความสะดวกตามการโฆษณา ประกอบกับการกู้
เงินจากสถาบันการเงินทาได้ง่าย และมีหลายรูปแบบ ทาให้ครัวเรือนมีหนี้สินมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคใต้มี
อัตราเพิ่มของหนี้สินสูงกว่าทุกภาค
7) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีผลดีต่อการเพิ่มขีดความสามารถภาคการผลิตของภาค
เช่น เทคโนโลยีสารสนเ ทศ เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ จะมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาทั้งในภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการจาหน่าย เช่น ภาคการเกษตร
สามารถใช้เทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดจาหน่ายผลผลิต รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามอาจมีผลกระทบเชิงลบจากปัญหาความสามารถ
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน

:

11

2553

จากบริบทปัจจัยภายนอกที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงแนวโน้มของปัจจัยเหล่านั้นที่จะส่งผล
ต่อสถานภาพ และศักยภาพของภาคใต้ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึง
ได้ประเมินและกาหนดบทบาทของการพัฒนาภาคใต้ ภายใต้กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ดังนี้
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1) เป็นฐานการผลิตยางพารา ปาล์มน้ามันครบวงจร เนื่องจากภาคใต้มีผลผลิตยางพาราถึง
ร้อยละ 86 ของประเทศ จึงควรส่งเสริมการพัฒนาแปรรูปผลผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าแบบครบวงจร เพื่อให้
ภาคใต้เป็นศูนย์กลางยางพาราของโลก โดยมีฐานการผลิตสาคัญอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และกลุ่ ม
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และมีผลผลิตปาล์มน้ามันสูงถึงร้อยละ 93 ของประเทศ โดยมีฐานการผลิตสาคัญในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอ่าวไทย และภาคใต้ฝั่งอันดามัน
2) เป็นฐานการผลิตอาหารทะเลแปรรูป ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านทรัพยากร และทักษะ
อาชีพด้านการประมง โดยมีกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นฐานอุตสาหกรรมประมงที่สาคัญ ประกอบกับผู้ผลิต
อาหารทะเลแปรรูปมีศักยภาพ และได้รับการยอมรับจากประเทศผู้นาเข้าสินค้าอาหารทะเล
3) เป็นฐานการท่องเที่ยวทางทะเลชั้นนาของโลก ภาคใต้มีทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเลที่มี
ชื่อเสียงติดอันดับโลก โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาค ใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
ระดับนานาชาติ ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ และกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความนิยมระดับนานาชาติ ได้แก่ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4) เป็นประตูการค้าและการขนส่งเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านด้านใต้ และนานาชาติ
ภาคใต้มีพื้นที่เปิดสู่ทะเลทั้ง 2 ด้าน จึงมีศักยภาพในการพัฒนาท่าเรือและเส้นทางคมนาคมขนส่งทางทะเล
เพื่อเชื่อมโยงการค้าการคมนาคมขนส่งสู่ภูมิภาคต่างๆ เช่น อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น รวมทั้งการมีพื้นที่ตอน
ใต้ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีการพัฒนาด่านชายแดนเป็นช่องทางเชื่อมโยงทางการค้า การขนส่งและ
การท่องเที่ยวกับประเทศมาเลเซีย สามารถเชื่อมสู่สิงคโปร์ได้อย่างสะดวก
พร้อมกันนั้น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังได้ยกร่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ และทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด รายละเอียดสามารถสรุปได้ดังนี้
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นอกเหนือจากนั้น ได้ระบุทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามันไว้ ดังนี้
1) รักษาชื่อเสียง “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ” ให้สามารถสร้างรายได้
อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาบริการพื้นฐาน และสิ่งอานว ยความสะดวกบริเวณภูเก็ต – พ้งงา – กระบี่ – ตรัง
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยทางทะเลที่
ได้มาตรฐานสากล การพัฒนามาตรฐานระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งแก้ไขปัญหาขยะและน้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
บริการพื้นฐานด้าน ICT เพื่อรองรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม Software การพัฒนาภูเก็ตเป็น Medical
Hub ตลอดจนพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับธุรกิจบริการและท่องเที่ ยวกลุ่ม MICE และ Marina ใน
จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น เทศกาลกินเจ วัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิม (บาบ๋า – ยะหยา) รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภ าพ ให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักของพื้นที่เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายของฐานการท่องเที่ยว และกระจายรายได้ให้มากขึ้น
3) พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยว โดยพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหลัก และเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวให้มีการเชื่อมโยงกันได้อย่างส ะดวก ปลอดภัย รวมทั้งพัฒนา
สถานประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
และสุดท้าย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังได้กล่าวถึงตัวอย่าง
การดาเนินงานโครงการสาคัญๆ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางที่ได้กาหนดไว้
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 ทิศทางการพัฒนาการเกษตรในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2559
เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง หรือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับแห่งชาติ และภูมิภาคที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาเกษตร
ได้เผยแพร่ร่างแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เพื่อเป็น
กรอบความคิดในการปรับตัวของภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของเกษตรกรไทย โดยสามารถสรุปรายละเอียดสาคัญได้ดังนี้

ที่มา : เอกสารการอภิปรายยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มภาคกลาง โดยอาจารย์อารีย์ โสมวดี เมื่อวัน3ทีพ.ค.
่ 2554
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 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 - 2559)3
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง
มีบทบาทความสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญนามาซึ่งเงินตราต่างประเทศการ
สร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วนสาคัญในการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้
ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอื่นๆ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขัน
รุนแรงขึ้นตามลาดับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจัยลบทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สถานการณ์และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความท้าทาย
ต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยมาจากหลายประเด็น ดังนี้
ประเด็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความถดถอยของเศรษฐกิจโลก การปรับตัวเข้าสู่
เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง การขยายตัวของขั้วอานาจทา งเศรษฐกิจใหม่ อาทิ บราซิล รัสเซีย อินเดีย
และจีน ส่งผลต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลกที่
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้าและบริการ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
พัฒนาการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก และเตรียมความพร้อมต่อการผันผวนของค่าเงิน รวมทั้งจะต้องพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ
ประเด็นผลกระทบด้านสังคม การให้ความสนใจกับชุมชน มรดกทางวัฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลต่อพฤติกรรมการ ท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวให้
ความสาคัญกับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องปลอดภัย สะอาด มีการรักษาสภาพแวดล้อม และใช้สื่อสาร
สนเทศในการท่องเที่ยวมากขึ้น รูปแบบของการท่องเที่ยวจึงมีแนวโน้มท่องเที่ยวแ
บบอิสระ สนใจการ
ท่องเที่ยวเฉพาะทาง เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) การท่องเที่ยวแบบ
ผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นต้น นอกจากนี้ผลกระทบด้าน
สังคม กระแสโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมโลกที่เข้ามาในประเทศไทย การเปิดการค้าเสรี ก่อให้เกิดการอพยพ
ย้ายถิ่น การเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่งผลต่อวิถีชีวิตคนไทย ทั้งระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ เกิดการสูญ
หายของวัฒนธรรมพื้นถิ่น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ประเด็นผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้
สถานการณ์และแนวโน้มความเสื่อมโทรมของท รัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ้น
โดยเฉพาะปัญหามลพิษ อุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้น การกัดเซาะของชายฝั่ง ภาวะภัยแล้ง และน้าท่วม ส่งผลต่อ
ความงดงามและบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญหลายแห่ง ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามและเป็น
ภาคีในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) รวมทั้งได้ร่วมลง
นามรับรองพิธีสารโตเกียวร่วมรับผิดชอบการดาเนินการด้านการเปลี่ยนสภาพอากาศ ดังนั้น ประเทศไทย
จะต้องเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยการคานึงถึงการท่องเที่ยวที่สะอาด (Green Tourism)การ
3
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พัฒนามาตรฐา นแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทุกระดับให้มี
ศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุล และยั่งยืน
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวต้องปรับ
เตรียมความพ ร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ การทวีสมรรถนะเทคโนโลยี
ด้านการบินและการขยายตัวของกิจการสายการบินต้นทุนต่า ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางบ่อยขึ้นและ
ระยะเวลาในการพานักของนักท่องเที่ยวแต่ละครั้งสั้นลง
ประเด็นในด้านภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่น ซึ่งในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบ
ปัญหาภาวะวิกฤติต่างๆ ทั้งโดยเฉพาะปัญหาการเมืองภายในประเทศ การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ ปัญหาจากอุทกภัยและวาตภัย คว ามเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยและปัญหา
การก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยวต่อประเทศไทย เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดหลักเปลี่ยนจุดหมายไปยังแหล่งท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอื่นๆ ซึ่ งได้ส่งผลกระทบต่อจานวนและรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศสถานการณ์ต่างๆ ดังที่
กล่าวมานอกจากจะส่งผลต่อการลดลงของอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยงอีกด้วย
เพื่อให้การท่องเที่ ยวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ เกิดการเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และแข่งขันได้ในตลาดโลก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552
ให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552
มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทายุทธศาสตร์แผนงานฟื้นฟูวิกฤตการท่องเที่ยวระยะสั้น
และระยะยาว รวมทั้งสอดรับกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติที่จะต้องจัดทา
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬาใน
ฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ จึงได้จัดทาร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติพ.ศ. 2555–2559 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติพิจารณา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิดค วามยั่งยืน และเพื่อเร่งรัดและสร้าง
ศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความพร้อมทั้งด้าน
คุณภาพการแข่งขัน และให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับนี้ จึงได้ มุ่งเน้น การป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 และวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 โดยน้อมนาแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง ” และ “คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” มาใช้ในการจัดทาแผนเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบองค์รวมที่สร้างทั้ง
รายได้และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
คาดหวังว่า แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
ดังนี้
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1) เป็นเครื่องมือสาคัญที่จะใช้เป็นกรอบทิศทางในการกระตุ้นและฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวของ
ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2) ช่วยลดการทางานที่ซ้าซ้อนของหน่วยงานภาครัฐในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วย
ให้การพัฒนาการท่องเ ที่ยวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้การบูรณาการการทางาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานโดยนา
กลยุทธ์ไปแปลงเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน /องค์กรของตน เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และแก้ไขปัญหาที่ยังคงมีอยู่ในภาคการท่องเที่ยว
และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการ
ท่องเที่ยว โดยจะมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล
4) แก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้าง เพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว
ไม่ให้อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม หรือถูกทาลาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอานวยความสะดวกในปริมาณที่
เหมาะสม สะดวก และบริการที่มีคุณภาพ เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ และควรนามาพิจารณาทบทวน
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ มีดังนี้
1) พฤติกรรมผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่า ส่งผลให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง โดยคานึงถึงความคุ้มค่าเงินมากขึ้น
ประกอบกับการที่คู่แข่งหันมาใช้กลยุทธ์ด้านราคาเ พื่อดึงความสนใจของตลาดนักท่องเที่ยว ที่หดตัวลง ทาให้
นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเลือกจุดหมายปลายทางมากขึ้น ซึ่งมีผลให้เกิดพฤติกรรม Last minute คือ ใช้
เวลาสั้นก่อนการเดินทางเพื่อตัดสินใจในการจอง/ซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความคุ้มค่า
2) นักท่องเที่ ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยอาจเลือกเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น ทั้งนี้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ และ
กรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เช่น UNWTO APEC ASEAN ACD GMS ACMECS IMT-GT และ
BIMSTEC เป็นต้น ช่วยลดอุปสรรคและข้อจากัดในการท่องเที่ยว
3) นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ
(Special Interest
Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure
Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ
(MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นต้น รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้ม
ขยายตัวเนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้
และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการ
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ต้องการสัมผัสธรรมชา ติที่บริสุทธิ์ กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกพักแรมใน
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โรงแรมที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมของทรัพยากรพื้นฐานสาหรับการท่องเที่ยวในความสนใจ
พิเศษ
4) กระแสของความสนใจและใส่ใจในสุขภาพ และการออกกาลังกาย ทาให้การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Health Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีแนวโน้มได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยว สาหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประเทศต่างๆ ได้แข่งขันกันแย่งสิทธิ์ในการจัดกิจกรรม หรือ
Event ด้านการกีฬา ซึ่งไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความพร้อมในด้านบุคลากร สนามแข่งขัน มีประสบการ ณ์ใน
การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงกีฬาที่มีเอกลักษณ์ เช่น มวยไทย และตะกร้อ สาหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของสปา การนวดแผนไทย ความพร้อมในด้านของบุคลากร มี
สถานประกอบการที่มีคุณภาพซึ่งพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต
5) กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม
กาลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มมากขึ้น แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกเปลี่ยนถ่าย
เข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมอย่างเป็นลาดับ และกาลังปรับเปลี่ยนสภาพไปสู่การจัดการที่ คานึงถึงขีด
ความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชุมชน และมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรของพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นสาคัญ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสใน
การสร้างเอกลักษณ์และตราสัญลักษณ์สินค้าทางการท่องเที่ยว วั ฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยให้
เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล
จากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยและตลาดโลก ศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย สามารถสรุปประเด็นสาคัญที่นาไปสู่การกาหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวดังนี้
1) การขยายตัวของการท่องเที่ยวโลก การขยายตัวทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การตลาด ความร่วมมือระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือต่างๆ การเติบโตของกลุ่มประเทศ BRIC
(บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลกและแนวโน้มนักท่องเที่ยว
ที่สนใจการท่ องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism)มากขึ้น นับเป็นโอกาสดีของประเทศ
ไทยในการขยายการตลาดไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าว ซึ่งไทยมีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม
รองรับและช่วงชิงนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเฉพาะทาง (Special Interest Tourism) เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
ศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิง
กีฬา (Sports Tourism) กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุ ครอ บครัว และฮันนีมูน เป็นต้น อย่างไรก็ตามแนวโน้ม
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้นประเทศไทยจะต้องแข่งขันกับประเทศต่างๆ ที่พร้อมจะแย่งชิงตลาด
นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน จึงต้องเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดการ ท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะการลงทุนในการส่งเสริม
ภาพลักษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2) ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ปัญหาด้านความปลอดภัย กฎระเบียบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวทาให้แหล่ง
ท่องเที่ยวหลายแห่งเสื่อมโทรม ประกอบกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ การเปิดตัวของ
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ประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา ทาให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยต้องปรับตัวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากประเทศคู่แข่ง ประเทศไทยจึงต้องเร่งดาเนินการฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว และหา
มาตรการในการแก้ไขกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยสามารถมีศักยภาพในการ
รองรับนักท่องเที่ยวดังเดิม
3) โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ยังเป็นจุดอ่อนสาคัญของการจัดการการ
ท่องเที่ยวไทย กลไกการจัดการการท่องเที่ยวยังอ่อนแอขาดเอกภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่หน่วยงานระดับพื้นที่ เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ
ชุมชนขาดความรู้ด้านการจัดการ ภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จึงควรหาแนวทางในการ
บูรณาการการทางานร่วมกันการกาหนดภารกิจขอบเขตของงานการพัฒนาให้ชัดเจน กาหนดรูปแบบการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับพื้นที่สนับสนุนให้เกิดารพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
4) วิกฤตและความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว
ทั้งจากภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศโลก โรคระบาด สถาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย หรือสถานการณ์ทางการเมือง วิกฤตและความเสี่ยง
เหล่านี้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
อย่างมาก ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมการรับมือกับปัญหาการดาเนินงานในเชิงนโยบาย รวมถึงการออก
มาตรการต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศสามารถฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันสั้น
5) ความพร้อมของภาคบริการและการท่องเที่ยว แม้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
โลกและความไม่สงบภายในประเทศ แต่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
และมีโอกาสพัฒนาเป็น “ศูนย์กลางการบริการและการท่องเที่ยว ” ของภูมิภาค เนื่องจากการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกสู่ สังคม
ผู้สูงอายุ จะเป็นโอกาสของไทยเนื่องจากมีความพร้อมของทรัพยากร การท่องเที่ยวที่จะรองรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ ประเทศไทยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และมีโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมและสปาที่มีมาตรฐานสู ง บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งสินค้า บริการที่มีการ
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่ามากขึ้นและการทาธุรกิจที่ต้องใช้ความสร้างสรรค์สูงโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่
เช่น สาขาภาพยนตร์อนิเมชั่น การเขียนซอฟท์แวร์และเกมส์คอมพิวเตอร์ แฟชั่น เป็นต้น
ดังนั้น หากต้องการกาหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้มด้านการท่องเที่ยว สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานการท่องเที่ยว วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ระยะยาวสู่ความยั่งยืน และนามาซึ่งรายได้ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศประเด็นที่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจาเป็นต้องให้ความสาคัญมี 5 ประการ คือ
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว การสร้างโครงข่ าย
เส้นทางคมนาคมและระบบเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและใน
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ภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งให้เอื้ออานวยความสะดวกแก่คนทุกกลุ่ม (Tourism for All)
(2) การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ ยวให้เกิดความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความ
ยั่งยืนการพัฒนาการท่องเที่ยวในลักษณะของกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง และยกระดับคุ ณภาพและมาตรฐานของแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานในระดับสากล และสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท่องเที่ยว
เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวได้
(3) การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว การป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพบุ คลากร
ด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจ
เพื่อพัฒนาการค้า การลงทุนด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้
(4) การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยว สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดท่องเที่ยว เพื่อให้
นักท่องเที่ยวรับรู้และเข้าใจในภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สร้างกระแสการรับรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการท่องเที่ยว
การดาเนินการตลาดเชิ งรุกเพื่อประมูลสิทธิ์ ดึงงาน และจัดงานแสดงต่างๆ (Event)
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นมีการใช้จ่ายมากขึ้น และสร้างกระแส การ
ท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น โดยมุ่งเน้นก ารท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(5) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครอง ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากลไกในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้การดาเ นินงานด้านการท่องเที่ยวมีเอกภาพ มีการบูรณาการ
ร่วมกัน ลดความซ้าซ้อนของภารกิจ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมการ
บริหารจัดการในทุกระดับ
จากข้อมูลข้างต้นทั้งหมดนั้น นาสู่การกาหนดความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย พันธกิจ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนภาพด้านล่างนี้
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แผนภาพ : แสดงการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559)
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กลยุทธ์

ยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑
การบริหารจัดการโครงสร้างและปรับปรุงและพัฒนา
บริการพื้นฐาน ตลอดจน
โครงสร้างพื้นฐานและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ ธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖

๕. นโยบายที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและ
เตรียมความพร้อมในการ
รองรับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภา
ภูมิอากาศและพิบัติภัย
ธรรมชาติ

๓. นโยบายเศรษฐกิจ
๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
(ข้อย่อย ๓.๒.๑)

๒. นโยบายความมั่นคงแห่ง
รัฐ
๒.๔ พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ

นโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

บทที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพและการ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
๓ แนวทางการพัฒนา
ข้อ๓.๑(๓)พัฒนาระบบการจัดการร่วม
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
(๓.๑๐) พัฒนาระบบการจัดการและ
ป้องกันภัยพิบัติ ให้ความสาคัญกับการ
จัดทาแผนจัดการภัยพิบัติที่ครอบคลุม
ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หลังเกิดภัย
และแผนป้องกันระยะยาวพัฒนาระบบการ
เตือนภัยล่วงหน้า การช่วยเหลือในภาวะ
ฉุ กเฉินรวมทั้งการป้องกันและลด
ผลกระทบที่ใช้ทั้งมาตรการด้านกายภาพ
และโครงสร้างพื้นฐาน
และมาตรการ
ควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
เขตพื้นที่เสี่ยงภัย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มาตรา ๗๗
รัฐต้ องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย
และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ และ
ต้องจัดให้มีกาลังทหาร
อาวุธ
ยุทโธปกรณ์
และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย จาเป็น และเพียงพอ เพื่อ
พิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความ
มั่นคงของรัฐสถาบันพระมหากษัตริย์
ผลประโยชน์แห่งชาติ
และ การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
เพื่อการพัฒนาประเทศ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐

ตารางแสดงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
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กลยุทธ์

สิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑
การบริหารจัดการโครงสร้าง ปรับปรุงและพัฒนา
และบริการพื้นฐาน ตลอดจน โครงสร้างพื้นฐานและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐

๕.นโยบายที่ดิน
บทที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความ มาตรา ๘๕ รัฐต้องดาเนินการตาม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
หลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความ แนวนโยบายด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
มั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้
๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ๓ แนวทางการพัฒนา
(๔) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการ
ทางทะเลและชายฝั่ง
ข้อ๓.๑(๒) ส่งเสริมสิทธิชุมชนและการมี ทรัพยากรน้าและทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ส่งเสริมและสร้างความ
อื่นอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
ตระหนักและจิตสานึกทางด้าน กระจายอานาจการจัดการทรัพยากรให้
ส่วนรวมทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ในการสงวนบารุงรักษา และใช้
ชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ สนับสนุน
สิ่งแวดล้อม
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
กระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างความ
๕.๘พัฒนาองค์ความรู้ในการ เข้มแข็งของประชาคม ส่งเสริมบทบาทของ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
บริหารจัดการด้าน
ผู้นาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ปราชญ์ชาวบ้าน และการสร้างเครือข่ายทาง (๕) ส่งเสริม บารุงรักษา และ
สิ่งแวดล้อม
คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
สังคม เครือข่ายอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน
ศักยภาพและบทบาทของชุมชนในการดูแล ควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่มีผล
ต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิ์ภาพ และ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากร รวมทั้งถ่ายทอด
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดย
ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรร่วมกับความรู้สมัยใหม่เชื่อมโยง ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กร
การจัดการทรัพยากรกับการผลิตของชุมชน ปกครองส่วนท้อ งถิ่น ต้องมีส่วนร่วม
ในการกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน

นโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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กลยุทธ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑
การบริหารจัดการโครงสร้าง ปรับปรุงและพัฒนา
และบริการพื้นฐาน ตลอดจน โครงสร้างพื้นฐานและ
ทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา๘๕ รัฐต้องดาเนินการตาม
แนวนโยบายด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้
(๔) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าแลทรัพยากรธรรมชาติอื่น
อย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสงวนบารุงรักษาแ
ละใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ส่งเสริมชุมชนในการจัดตั้งป่าชุมชน การจัดการ
ประมง ทะเล และทรัพยากรชายฝั่ง สร้าง
มาตรการจูงใจสนับสนุนให้ชุมชนทาหน้าที่
ฟื้นฟู รักษาสายพันธุ์ท้องถิ่น ทั้งพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ที่มีคุณค่าต่อการดารงชีวิตเป็นเอกลักษณ์
จ ่อ
ของพื้นที่หายากและมีมูลค่าทางเศรษฐกิเพื
สร้างความมั่นคงด้านอาหารและการดารงชีวิตซึ่งจะ
ทาให้ชุมชนที่อยู่รายรอบระบบนิเวศและฐาน
ทรัพยากรเป็นฐานเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งใน
การฟื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๕. นโยบายที่ดิน
บทที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความ
ทรัพยากรธรรมชาติและ หลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความ
สิ่งแวดล้อม
มั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟู
๓ แนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและ
ข้อ๓.๑(๒) ส่งเสริมสิทธิชุมชนและการมี
ชายฝั่ง
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาสิ่งแวดล้อม
และเร่งรัดการควบคุมมลพิษ

นโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐

ก ่ ๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความ
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนับทที
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
และจิตสานึกทางด้าทรัน พยากร เข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐาน สมดุล
ธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม
(๕) ส่งเสริมบารุงรักษาและคุ้มครอง
ที่มั่นคงของประเทศ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่
๓ แนวทางการพัฒนา
๓.๓ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการ ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะ
อยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพ
แวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูลกัน ด้วยการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
ส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วม ประชาชนชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ของชุมชนในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการกาหนด
ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพบริหาร แนวทางการดาเนินงาน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น

นโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑.๑
ปรับปรุงและ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การบริหารจัดการ
โครงสร้างและ
บริการพื้นฐาน
ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
การพัฒนาที่
ยั่งยืน

แผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐

บทที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความ มาตรา ๘๕ รัฐต้องดาเนินการตาม
หลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความ แนวนโยบายด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
มั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้
(๔) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการ
๓ แนวทางการพัฒนา
ข้อ๓.๑(๓) พัฒนาระบบการจัดการร่วมเพื่อ ทรัพยากรน้าและทรัพยากรธรรมชาติ
อื่น
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร-ธรรมชาติ
(๓.๕) บริหารจัดการน้าในลุ่มน้าอย่างบูรณา อย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การ เพื่อให้มีน้าในปริมาณและคุณภาพที่
เหมาะสม สนองความต้องการจาเป็นในการ ในการสงวนบารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ดารงชีวิตที่ดีและการผลิตทางเศรษฐกิจที่
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
พอเพียง
สมดุล
มาตรา ๘๐ รัฐต้องดาเนินการตาม
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม บทที่ ๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข
ดาเนินการในปีแรก
เศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการ ๓ แนวทางการพัฒนา
ท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ๓.๑ แนวทางการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อ(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รัก
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
เพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตสานึก
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
บนฐานความรู้และความเป็นไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ
(ข้อย่อย ๓.๒.๑)
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ดาเนินการในปีแรก
๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้าอย่างบูรณาการขยาย
เขตพื้นที่ชลประทาน
๕. นโยบายที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้าอย่างบูรณาการ

นโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธที่ ๑.๒
การบริหารจัดการ พัฒนาระบบ
โครงสร้างและ
บริหารจัดการ
บริการพื้นฐาน
กาท่องเที่ยว
ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
การพัฒนาที่

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ดาเนินการในปีแรก
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวทั้งในและนอก
ประเทศ
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
(ข้อย่อย ๓.๒.๑)
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ
(ข้อย่อย ๓.๓.๓ ;๑,๑.๑๑.๗)

มาตรา ๘๔
บทที่ ๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบาย
เศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
๓ แนวทางการพัฒนา
๓.๑ แนวทางการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อ(๖) ดาเนินการให้มีการกระจายรายได้
เพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและ อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริมและ
บริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของ
ข้อ๓(๓.๑) ฟื้นฟู พัฒนา แหล่ท่องเที่ยวทาง ประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ธรรมชาติประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
ในเชิงกลุม่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
พื้นที่และเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชนและเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า บริการ และ
การประกอบอาชีพ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน

๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้าง ข้อ๓(๓.๑) ฟื้นฟู พัฒนา แหล่ท่องเที่ยวทาง ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิ
เศรษฐกิจ
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
ในเชิงกลุ่ม ปัญญาท้องถิ่น
(ข้อย่อย ๓.๓.๓ ;๑,๑.๒)
พื้นที่และเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้ง
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชนและ
ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสร้างสินค้าท่องเที่ยว
ชีวิต
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และ ใหม่ๆ แก่ธุรกิจการท่องเที่ยวไทยและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของตลาดท่องเที่ยวโลก
วัฒนธรรม
(ข้อย่อย ๔.๔.๔ ;๒,๔.๔.๕)

นโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖
นโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อสร้างสินค้าท่องเที่ยวใหม่ๆ แก่ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวไทยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตลาด
ท่องเที่ยวโลก
ข้อ๓.(๓.๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อ
การดาเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งการพัฒนา
โครงข่ายการคมนาคมเพื่อการเข้าถึงและ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสิ่งอานวยความ
สะดวกพื้นฐานและการปรับปรุงกฎระเบียบข้อ
กฎหมายการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจและการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการและขีดความสามารถการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐
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กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธที่ ๒.๑
การพัฒนาสินค้าและบริการ พัฒนาสถานที่และแหล่ง
ด้านการท่องเที่ยวที่
ท่องเที่ยว
สอดคล้องกับทรัพยากร
ธรรมชาติ วัฒนธรรม
สังคมและชุมชน

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม บทที่ ๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง มาตรา ๘๔
รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้าน
ดาเนินการในปีแรก
เศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
เศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการ ๓ แนวทางการพัฒนา
ท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ๓.๑ แนวทางการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อ(๖) ดาเนินการให้มีการกระจายรายได้
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
เพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและ อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริมและ
๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
บริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของ
(ข้อย่อย ๓.๒.๑)
ข้อ๓(๓.๑) ฟื้นฟู พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวทาง ประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้าง ธรรมชาติประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
ในเชิงกลุ่ม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ
พื้นที่และเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
(ข้อย่อย ๓.๓.๓ ;๑,๑.๑-๑.๗) การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชนและเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า บริการ และ
ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสร้างสินค้าท่องเที่ยว การประกอบอาชีพ
ใหม่ๆ แก่ธุรกิจการท่องเที่ยวไทยและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของตลาดท่องเที่ยวโลก

นโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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กลยุทธ์

นโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธที่ ๒.๒
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน มาตรา ๘๔
การพัฒนาสินค้าและบริการ พัฒนาสินค้ากิจกรรมเพื่อ ดาเนินการในปีแรก
และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านการท่องเที่ยวที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางาน การเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
สอดคล้องกับ
(๖) ดาเนินการให้มีการกระจายรายได้
ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ ๓ แนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริมและ
ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และข้อ ๓.๑ (๖) ข้อย่อย (๖.๑)
พของ
วัฒนธรรม สังคมและชุมชน
การผลิตสินค้าในท้องถิ่น
ิ
๓) นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาต่อยอดภูมขยายโอกาสในการประกอบอาชี
ประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิ
(ข้อย่อย ๑.๑๓.๑,๑.๑๓.๒)
ปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนาไปใช้ใน
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
ชีวิตประจาวัน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
๓.๒.๔ยกระดับความสามารถใน สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างเป็นระบบและนาไป ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
การแข่งขันและขยายช่องทาง ผลิตสินค้าและบริการสร้างรายได้ให้ชุมชน เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า บริการ และ
การตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ควบคู่กับการทาวิจัยพื้นบ้านที่นักวิจัยในชุมชน การประกอบอาชีพ
ธุรกิจบริการในประเทศและ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาครัฐรวมทั้ง (๑๔) ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป
ธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ จัดระบบการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงลึก ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการบทที่ ๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความ
ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณค่า เข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็น
และคุณภาพสูงซึ่งจะต้องสร้างคนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
ที่มีฐานความรู้ ความชานาญ และ ๓.๒ การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจ
ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอด ชุมชน
ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจาก
งานวิจัย พัฒนาสร้างตราสินค้า
ใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2553-2556
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐

บทที่ ๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
๓ แนวทางการพัฒนา
๓.๑ แนวทางการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและ
บริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย
โดยใช้กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์และห่วงโซ่
อุปทานรวมทั้งเครือข่ายชุมชนบนรากฐานขอ
ง
ความรู้สมัยใหม่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ไทยและความหลากหลายทางชีวภาพ

โดยเฉพาะงานศิลปหัตถกรรม ด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อัญมณี และ ศักยภาพและความเข้มแข็งอขงชุมชนอย่างสมดุล
อื่น ๆ
เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายใน
ชุมชนสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
ลงทุนสร้างอาชีพและรายได้ที่มีการจัดสรร
ประโยชน์อย่างเป็นธรรมแก่ชุมชนรวมทั้งการ
ส่งเสริมบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชนและนาไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน

นโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2553-2556
198

สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖
นโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐

บทที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๓
แนวทางการพัฒนา
ข้อ๓.๓ (๓) (๓.๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการ
สร้างเครือข่ายพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ผู้ประกอบการรายย่อยและภาคธุรกิจในกลุ่มการ
ผลิตการค้าและบริการที่สามารถสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นได้เชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและ
ขยายสู่ระดับประเทศ

เพื่อสร้างสินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่ามีสูตงรา
สินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาดรวมทั้งสร้างบรรยากาศ
การลงทุนที่ดเพืี ่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยเฉพาะการถ่ายทอดและต่อยอด
เทคโนโลยีและส่งเสริมการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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กลยุทธ์

นโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธที่ ๒.๒
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม บทที่ ๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง มาตรา ๘๔
การพัฒนาสินค้าและบริการ พัฒนาสินค้ากิจกรรมเพื่อ ดาเนินการในปีแรก
รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบาย
เศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
ด้านการท่องเที่ยวที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการ ๓ แนวทางการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
สอดคล้องกับ
ท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ๓.๑ แนวทางการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อ(๖) ดาเนินการให้มีการกระจายรายได้
ทรัพยากรธรรมชาติ
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
เพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและ อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริมและ
วัฒนธรรม สังคมและชุมชน
๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
บริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของ
(ข้อย่อย ๓.๒.๑)
ประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
(๓) การปรับโครงสร้างภาคบริการ
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้าง (๓.๔) ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวและกลุ่ม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ(ข้อย่อย ๓.๓.๓ ;
ลูกค้าธุรกิจบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๑,๑.๑-๑.๗)
เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า บริการ และ
ฐานตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ๆ ที่มี
คุณภาพ เช่น ตลาดรัสเซียและกลุ่มประเทศที่ การประกอบอาชีพ
เคยเป็นอาณานิคมของรัสเซีย ตลาด
ตะวันออกกลาง และตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่ม โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือทั้งจาก
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาด
ร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การบริหารจัดการด้าน
การตลาดเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์

นโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐

กลยุทธที่ ๓.๒
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม บทที่ ๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง มาตรา ๘๔
การตลาดเพื่อเจาะ กลุ่ม ดาเนินการในปีแรก
รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบาย
เศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
นักท่องเที่ยวคุณภาพ ๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการ ๓ แนวทางการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
ท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ๓.๑ แนวทางการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อ(๖) ดาเนินการให้มีการกระจายรายได้
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
เพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและ อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริมและ
ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของ
๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
บริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย
(ข้อย่อย ๓.๒.๑)
ประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
(๓) การปรับโครงสร้างภาคบริการ
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้าง (๓.๔) ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวและกลุ่ม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ(ข้อย่อย ๓.๓.๓ ;
ลูกค้าธุรกิจบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๑,๑.๑-๑.๗)
เพือ่ ใช้ในการผลิตสินค้า บริการ และ
ฐานตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ๆ ที่มี
คุณภาพ เช่น ตลาดรัสเซียและกลุ่มประเทศที่ การประกอบอาชีพ
เคยเป็นอาณานิคมของรัสเซีย ตลาด
ตะวันออกกลาง และตลาดนักท่องเทีย่ วเฉพาะ
กลุ่ม โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือทั้งจาก
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาด
ร่วมกัน

กลยุทธ์

แผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖
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สภาวะแวดล้อม : SWOT
ในการทบทวนแผนปี พ .ศ. 2556 นี้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้ระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานภาพ และคุณลักษณะที่จัดว่าเป็นจุดแข็ง และจุดอ่อนของพื้นที่ อีกทั้งได้ประเมินปัจจัย
ภายนอกที่สะท้อนถึงโอกาสในการพัฒนา และประเด็นที่จัด ว่าเป็นภัยคุกคาม หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อให้การวิเคราะห์สะท้อนทิศทางการพัฒนาในองค์รวม ซึ่งการวิเคราะห์และทบทวนปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการแปลงแผนพัฒนา กลุ่ม จังหวัด
ไปสู่การดาเนินงานโครงการต่ างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ของกลุ่ม จังหวัดได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้
สามารถสรุปสาระสาคัญภายใต้หัวข้อต่างๆ ได้ ดังนี้

 จุดแข็ง (Strength)
1. ทาเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Location) ที่สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งฝั่งอ่าวไทย ทะเลอันดามันและ
ประเทศเพื่อนบ้าน
2. มีสนามบินนานาชาติ 2 แห่ง (ภูเก็ตและกระบี่ ) และสนามบินภายในประเทศอีก 2 แห่ง (ตรังและ
ระนอง) พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้จานวนมาก
3. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับโลก
4. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของอันดามัน
5. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรเชิงพาณิชย์ที่สาคัญของประเทศ อย่าง ยางพาราและปาล์มน้ามัน
6. มีทรัพยากรทางน้าที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการทาประมง
7. มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 จุดอ่อน (Weakness)
1. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ฝนตกชุกทาให้กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลไม่สามารถทาได้ตลอดทั้งปี
2. ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางน้าประสบภาวะเสื่อมโทรมและถูกบุกรุกทาลาย
3. โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางบก ทางราง ทางน้า รวมไปถึงการบริหารจัดการ
แหล่งน้าในพื้นที่ยังขาดประสิทธิภาพและไม่เพียงพอต่อความต้องการ
4. สินค้าเกษตรมีฐานการผลิตแคบและเป็นแบบปฐมภูมิ ทาให้สร้างรายได้ต่า
5. บุคลากรภาคบริการขาดความรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม โดยเฉพาะภาษาประเทศเพื่อนบ้านใน
เอเชีย
6. ขาดอัตลักษณ์ของอันดามัน ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตแ ละวัฒนธรรม ทั้งในแง่ภูมิสถาปัตยฯ โรงแรมและ
สินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ
7. สถาบันการศึกษาในพื้นที่ยังขาดคุณภาพและปริมาณด้านการผลิตบุคลากรการท่องเที่ยวและบริการ
เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่
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8. ขาดการลงทุนในแง่ R&D การวิจัยและพัฒนายังน้อย ทาให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรไม่สาเร็จผล
9. ผลกระทบจากสึนามิและการป้องกันภัยพิบัติมีผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่ม

โอกาส (Opportunity)
1. แผนความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ระหว่างไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีAEC
ย IMG-GT
2. ข้อตกลง FTA กับประเทศต่างๆ สร้างโอกาสในการพัฒนาไม้ผล กุ้งเพื่อการส่งออก บริการ Home Stay
และ Spa
3. กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการบนฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเผยแพร่สู่สากล
4. นโยบายพลังงานทดแทนเป็นโอกาสในการผลิตปาล์มน้ามันและไบโอดีเซล
5. ตลาดท่องเที่ยว MICE เติบโตขึ้นอย่างรว ดเร็วและมีแนวโน้มที่จะมีการจัดงานประชุมนานาชาติใน
ภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้น
6. ทิศทางแผนพัฒนาภูมิภาค (ภาคใต้) ของ สศช. เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงสุขภาพ
ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวทางทะเลที่เป็นการท่องเที่ยวหลัก
7. แนวโน้มการให้ความสาคัญกับเรื่องทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดกระแส
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ขยายตัวเพิ่มขึ้น

 ภัยคุกคาม (Threats)
1. ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศและปัญหาการก่อการร้ายส่ผลภาพลั
ง
กษณ์การท่องเที่ยวของ
กลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้
2. ความไม่มีเสถียรภาพของค่าเงินบาทส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
3. ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
/ จากนักท่องเที่ยว
4. พัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเอเชียใต้ ตอ.กลาง และตะวันออก
5. ความเสื่อมโทรมต่อทรัพยากรธรรมชาติจากการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าว
6. ภาพรวมการให้งบประมาณ การจัดงบประมาณไม่สอดคล้องกับศักยภาพกลุ่มจังหวัด ปัญหา
งบประมาณที่ลงมาที่พิ้นที่น้อย เนื่องจากคิดเป็นต่อหัวประชากร ซึ่งกลุ่มอันดามันมีประชากรแฝงเยอะ
จานวนประชากรที่แท้จริงนั้นน้อย ทาให้งบประมาณได้น้อย
7. ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจากส่วนกลางบางโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและปิโตรเคมี
8. อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสในการเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น สึนามิ

 บริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
แผนภาพ : แนวโน้มปัจจัยภายนอกประเทศ (External Forces) และภายในประเทศ (Internal Forces)
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ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดในอนาคต

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้สรุปแนวโน้มปัจจัยภายนอก
และภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบโดยรวมต่อวิสัยทัศน์ประเทศไทยในอนาคต ประกอบด้วย
(1) การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ในอนาคตจะมีความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ภายในอนุภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ทั้งเส้นทางคมนาคมทางบก โทรคมนาคม และโครงข่ายสายส่ง
ไฟฟ้าและพลังงาน เช่น มีการประกาศใช้ east-west corridor นอกจากนี้ยังมี ความร่วมมือด้าน
การค้า ตลอดจนความพยายามส่งเสริมประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้
กับไทย ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยกาลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น เวียดนาม หรือ
พม่าถ้าเริ่มมีประชาธิปไตยมากขึ้น อาจจะเป็นประเทศเวียดนามรายใหม่ที่หลายประเทศ
อยากจะไปลงทุน เพราะสามารถจะเชื่อมโยงกับประเทศอินเดีย ซึ่งในอนาคตมีการรวมตัวและมี
เสถียรภาพมากขึ้น ดังนั้น ในอีก 20 ปีข้างหน้า ภูมิภาคนี้น่าจะเป็นภูมิภาคที่มีความ
เจริญเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
(2) เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอานาจมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น ประเทศจีนและ
ประเทศ อินเดียจะเป็นมหาอานาจทางเศรษฐกิจโลกในอนาคต รวมทั้งประเทศบราซิลและ
ประเทศรัสเซียจะมีความสาคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้น การผลิตต่างๆ จะย้ายมาอยู่ในแถบเอเชีย
ทั้งหมด จะมี ASEAN Century นอกจากนี้อาจจะมีประเทศเกิดใหม่ทางเศรษฐกิจ (emerging
country) เพิ่มขึ้ น ดังนั้นใน 20 ปีข้างหน้าจุดรวมของอานาจทางเศรษฐกิจจะเคลื่อนมาสู่
ทางด้านเอเชียมากขึ้น ขณะที่ประเทศอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น หรือ ประเทศในแถบ ยุโรป กาลัง
เข้าสู่สังคมประชากรสูงอายุแล้ว และจะยังมีปัญหาเศรษฐกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง
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(3) การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินโลก (global finance) จะมีความผันผวนมากขึ้น แนวโน้มใน
ระยะยาว ประเทศและทวีปต่างๆ จะมีการรวมกลุ่ม (integrate) หรือมีข้อตกลงการค้า การ
ลงทุน และการเงินมากขึ้น ดังนั้น จะมีโอกาสการเคลื่อนย้ายเงินทุนสูง นอกจากนี้ กองทุนเฮดจ์
ฟันด์ (hedge fund) อาจจะมีการเก็งกาไรหรือเข้ามาลงทุนในที่ต่างๆ มากขึ้น ทั้งนี้ การเงินของ
โลกจะมีผู้เล่นสาคัญใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ธนาคารกลางของประเทศที่มีทุนสารองระหว่าง
ประเทศ (reserve) อยู่มาก เช่น ประเทศ จีน ประเทศ ญี่ปุ่น หรือประเทศในแถบตะวันออก
กลาง จะมีการตั้งกองทุนเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยซึ่งเริ่มมีทุนสารองมาก
และจะตั้งกองทุนในลักษณะนี้เช่นกัน ซึ่งส่งผลต่อความผันผวนหรือผลกระทบที่อาจจะสร้าง
ปัญหามากขึ้นกว่าในปัจจุบัน
(4) ประชากรสูงอายุของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายประเทศเริ่มเข้าสู่ aging society ทั้งนี้
ประเทศกาลังพัฒนาจะมีจานวนผู้สูงอายุร้ อยละ 80 ของผู้สูงอายุทั้งหมดในโลก และผู้สูงอายุ
มากกว่าร้อยละ 55 จะเป็นผู้หญิง เพราะมีอายุยืนกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะจะมีปัญหามากในกลุ่ม
ผู้หญิงที่ไม่แต่งงานและมีรายได้น้อย การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง เช่น จะมีการเคลื่อนย้ ายเงินจากประเทศที่มีเงินออมมากมาลงทุนในประเทศ
กาลังพัฒนา การย้ายถิ่น (immigration) ที่คนในประเทศกาลังพัฒนามีโอกาสไปหางานทาใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วมากขึ้นในอนาคต หรือการปรับโครงสร้างพื้นฐาน โดยอาจต้องเปลี่ยนจาก
การสร้างโรงเรียนไปสร้างโรงพยาบาลมากขึ้น เป็นต้น
ปัญหาสังคมผู้สูงอายุจะเป็นนโยบายใหญ่ระยะยาวของชาติ เพราะมีผลกระทบอย่างมาก
สาหรับประเทศที่เข้าสู่ aging society แล้ว เช่น ญี่ปุ่นที่ประสบปัญหาผลิตภาพต่า กาลังแรงงาน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจในอนาคต แม้จะพยายามแก้ปัญหาโดยพัฒนา
เทคโนโลยีมาใช้แทนแร งงาน เช่นเดียวกับประเทศอเมริกาซึ่งมีคนแก่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่กาลัง
แรงงานเริ่มลดลง ทั้งนี้ อเมริกาแก้ปัญหาโดยเปิดรับแรงงานต่างชาติมากขึ้น
(5) เทคโนโลยี จะอยู่บนพื้นฐานสาคัญ 4 ประการคือ Atoms Neurons (เซลล์สมอง) Genes และ
Bits (Information) เทคโนโลยีจาแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ Nano-Technology BioTechnology Information Technology และ Cognitive Sciences ซึ่งเกี่ยวกับการทางานของ
สมอง จิต และพฤติกรรมของมนุษย์ จะเป็นการส่งเสริม Neuro-Technology เช่น สามารถจะ
ดึงความทรงจาบางอย่างที่หายไปกลับคืนมาโดยวิธีหรือเครื่องมือต่ างๆ คนตาบอดสามารถ
มองเห็นภาพได้จากการเห็นภาพโดยไม่ต้องผ่านสายตา
(6) พลังงาน มีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ามันของโลกอาจจะหมดไปภายใน 50-60 ปี ขณะที่
ความต้องการใช้น้ามันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ต่ากว่า 2 เท่าใน 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะใน
แถบเอเชีย ทาให้มีการพยายามหาแหล่งพลังงานอื่นๆ หรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อทดแทนน้ามัน
มากขึ้น นอกจากนี้ หลายประเทศเริ่มมีการทาสัญญาเพื่อจับจองแหล่งพลังงานเพิ่มมากขึ้น เช่น
จีนเริ่มมองหาแหล่งพลังงานเพื่อทาสัญญาจับจองน้ามันและก๊าซเพิ่มขึ้น
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(7) ภาวะโลกร้อน(Global Warming) ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ เศรษฐ
กิจ และคุณภาพชีวิต ถ้ามีการใช้
พลังงานและปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณเช่นปัจจุบันนี้ จะส่งผลให้ภูมิอากาศของโลก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดพายุหรือภัยพิบัติต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผลกระทบด้านอื่นๆ
เช่น ระดับน้าจะสูงขึ้นและส่งผลกระทบกับพื้นที่ชายฝั่งภาค
เกษตร นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบเกี่ยวกับ
asset cash ต่างๆ เช่น หุ้นเกี่ยวกับบริษัทอาหารพันธบัตรระหว่างประเทศที่มีความเสี่ยงกับเรื่องของ
global warming ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
สิ่งที่ต้องคานึงถึงเพิ่มเติม คือ แนวโน้ มบริบทการเปลี่ยนแปลงภายในของประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ จากภาคเกษตรมาเป็นภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากขึ้น และเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากขึ้น ขณะที่ไทยเริ่มสูญเสียขีด
ความสามารถในการแข่งขันจากการที่ค่าจ้างสูงขึ้น (2) สังคมผู้สูงอายุ ประชากรสูงอายุเพิ่มจาก 7 ล้านคนใน
ปัจจุบัน เป็น 16 ล้านคนในปี 2570 ขณะที่ประชากรวัยต่ากว่า 14 ปี จะลดจาก 14 ล้านคน เหลือ 10 ล้าน
คน ส่งผลกระทบต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
(3) การเปลี่ยนแปลงความเป็นเมืองมากขึ้น โดย
ประชากรในเมืองของไทยจะเพิ่มมากกว่า 14 ล้านคน ในปี 2573 ขณะที่ประชากรในชนบทจะลดลง
จากองค์ประกอบบริบทการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกประเทศ และภายในประเทศไทยที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว สามารถประเมินผลกระทบของพลวัตรต่อกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในภาพรวมได้
ตามตารางนี้
บริบท

แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบต่อกลุ่มจังหวัด

การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
โลก/ประเทศเพื่อนบ้าน

- การรวมตัวทางเศรษฐกิจใน
ระดับทวิภาคี ภูมิภาค และ
พหุภาคี เช่น ข้อตกลงทางการค้า
FTA ไทย-จีน ไทย-อินเดีย
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของจีนและอินเดีย
- ราคาน้ามันเพิ่มสูงขึ้น

ความต้องการยางพาราของโลกเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากยางสังเคราะห์มีราคาแพงตามค่า
น้ามันดิบที่สูงขึ้น
ตลาดการท่องเที่ยวขยายตัวมากขึ้น
มีโอกาสขยายการปลูกปาล์มน้ามันเพื่อ
ผลิตไบโอดีเซลสาหรับใช้เป็นพลังงาน
ทดแทน

เทคโนโลยี

- เทคโนโลยี ICT มีบทบาทใน
ภาคการผลิตและบริการมาก
ขึ้น เช่น Internet และ Wireless
Technology เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ในชีวิตประจาวัน
- การเดินทางโดยเครื่องบินใช้
เวลาน้อยลง

- ต้องมีการลงทุนด้าน ICT เพื่อสนองความ
ต้องการได้อย่างเพียงพอ
- มีโอกาสในการพัฒนาและการจ้างงานใน
ธุรกิจ Software เพิ่มมากขึ้น
- ตลาดการท่องเที่ยวมีโอกาสขยายตัวมาก
ขึ้นเมื่อนาระบบ IT มาใช้
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ผลกระทบต่อกลุ่มจังหวัด

- กลุ่มคนสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
- มีโอกาสในการขยายตัวของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวสูงอายุ
- ความต้องการด้านบริการ
สุขภาพ โดยเฉพาะวิถีธรรมชาติ - มีโอกาสขยายบริการด้วยวิถีธรรมชาติ เช่น
เพิ่มสูงขึ้น
SPA นวดแผนไทย ศูนย์บริการสุขภาพ
- โรคระบาดใหม่มากขึ้น เช่น
ซาร์ส ไข้หวัดนก
- สิ่งแวดล้อมยังคงเสื่อมโทรมลง - ปัญหาการขาดแคลนน้าเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะในแหล่ง
ท่องเที่ยว
- ชุมชนเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดปัญหาขยะ น้าเสียมากขึ้น
- ปัญหาภัยธรรมชาติเพิ่มความถี่
และความรุนแรงมากขึ้น
- คนมีการเดินทางและใช้จ่าย
ในต่างประเทศมากขึ้น
- วิถีตะวันออกได้รับความนิยม
มากขึ้น

ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง
เช่น ชายหาด ปะการัง
มีการลงทุนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น เช่น การกาจัดขยะและน้าเสีย
ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบธุรกิจท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดและส่งผลกระทบยาวนาน
เช่น กรณีธรณีพิบัติภัย

- มีโอกาสในการพัฒนาโครงการศูนย์
สรรพสินค้าและการขยายการส่งออก
สินค้า OTOP
- พืชสมุนไพรมีโอกาสขยายตลาดมากยิ่งขึ้น
- มีโอกาสเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว โดย
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ

นอกเหนือจากประเด็นในภาพรวมแล้วนั้น แนวโน้มทิศทางการพัฒนาและผลกระทบที่อาจเกิด
ต่อกลุ่มอันดามันในอนาคต เปรียบเสมือนกุญแจดอกสาคัญที่จะนาสู่การพัฒนาแผนงาน และโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยประเด็นที่กลุ่มจังหวัดฯ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย
(1) แนวคิดในการสร้าง “สะพานเศรษฐกิจ ” เชื่อมโยงฝั่งอันดามันและอ่าวไทยด้วยระบบขนส่ง
ร่วมแบบผสมผสานอันประกอบด้วย การขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง การขนส่งทางท่อ
และการขนส่งทางน้า เป็นทางเลือกสาหรับการลงทุนพัฒนาเหล็กต้นน้ารวมถึงพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในระยะยาวในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยมีควา มจาเป็นต้อง
ลงทุนขยายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้องการการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความต้องการใช้เหล็กในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (พื้นที่แถวชุมพร
สุราษฏร์ นครศรีธรรมราช ) และโครงการก่อสร้างที่กาลังจะเกิดขึ้น สายทางพังงา- กระบี่ ตอน
3 เชื่อมโยงระหว่างกระบี่-พังงา-ภูเก็ต ระยะทาง 27 กิโลเมตร
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(2) มาเลเซียมีแผนจะวางท่อส่งน้ามันทางตอนเหนือของประเทศ
ระยะทางประมาณ 310
กิโลเมตรเพื่อขนส่งน้ามันจากประเทศแถบตะวันออกกลางมากลั่นที่รัฐเคดาห์ซึ่งอยู่ชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันตกตอนเหนือของมาเลเซียแล้วส่งไปยังรั ฐกลันตันซึ่งอยู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก
เพื่อส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ โครงการนี้เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และซาอุดิอาระเบีย การเกิดขึ้นของโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
แนวคิดที่จะวางท่อขนส่งน้ามันจากชายฝั่งทะเลอันดามั น พาดผ่านภาคใต้ของไทยมายังชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทย เพื่อขนส่งน้ามันจากประเทศแถบตะวันออกกลางผ่านภาคใต้ของไทยไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ และอาจทาให้ไทยต้องวางยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อโครงการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

 ศักยภาพ
1. เหมาะที่จะพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชั้นนาของโลก (World class) และเป็น
ศูนย์กลางธุรกิจบริการต่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เช่น MICE/Marina เนื่องจากมีความพร้อม
ด้านกิจกรรมบริการนักท่องเที่ยวและบริการพื้นฐานด้านICT ที่ได้มาตรฐานสากล
2. เหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิเวศน์ โดยเฉพาะแหล่งนิเวศน์ป่าชายเลนและ
นิเวศน์ธรรมชาติป่าเขาในจังหวัดกระบี่ พังงา และตรัง ซึ่งมี ป่าชายเลน น้าตก ถ้าจานวนมาก
สามารถพัฒนาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้รักและอนุรักษ์ธรรมชาติได้ รวมทั้งการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและสปา โดยเฉพาะจังหวัดระนอง ซึ่ งมีน้าแร่สาหรับการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถนะ
ทางร่างกาย เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่ต้องการบาบัดรักษา
3. เหมาะที่จะพัฒนาเป็นศูนย์บริการด้านการรักษาสุขภาพและบริการทางการแพทย์ เนื่องจาก
มีสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียง และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้บริการจานวนมาก โดยเฉพาะใน
จังหวัดภูเก็ต
4. เหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ามันและพัฒนาอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มขั้นต้นเพื่อ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตไปโอดีเซลจากปาล์มน้ามันในกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

 ข้อจากัด
1. มีภาพลักษณ์ของความไม่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบรุนแรงโดยเฉพาะธรณีพิบัติ
ภัยที่เกิดขึ้น (สึนามิ) เมื่อปลายปี 2547 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการทองเที่ยว
2. ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรท่องเที่ยวเสื่อมโทรมและถูกใช้เกินความสามารถที่จะรองรับได้
เป็นข้อจากัดในการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การขาดแคลนน้า กินน้าใช้ในแหล่งท่องเที่ยว
สาคัญๆ เช่น จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งปัญหาขยะมูลฝอยและน้าเสีย ปะการังถูกทาลาย ฯลฯ
3. ข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น กฎหมายอุทยานแห่งชาติ
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 แนวทางการพัฒนา
1. ฟื้นฟูและรักษามนต์เสน่ห์ของความเป็น ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล(Andaman Paradise)
บริเวณ ภูเก็ต-พังงา- กระบี่ให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการพื้นฐานด้าน ICT และสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นเพื่อ
เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวของเกาะภูเก็ต เช่น กลุ่ม MICE/Marina
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและการเข้าถึงให้มีความสะดวกปลอดภัย เช่น ถ้า น้าตก
ในจังหวัดกระบี่ ตรัง
4. พัฒนามาตรฐานสิ่งอานวยความสะดวกและธุรกิจบริการด้านสุขภาพในจังหวัดระนอง
5. พัฒนาบริการพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน ได้แก่
 พัฒนาถนน 4 ช่องจราจรช่วง ชุมพร-ระนอง-พังงา / กระบี่-ตรัง
 พัฒนาท่าเรือท่องเที่ยว เช่น ท่าเรือ Marina เกาะภูเก็ต / กระบี่
6. เพิ่มประสิทธิภาพการกาจัดขยะมูลฝอยและการบาบัดนาเสียในแหล่งท่องเที่ยวเกาะภูเก็ต เกาะพีพี
ควบคู่ไปกับการศึกษาความสามารถทาง
การรองรับ Carrying Capacity เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
7. สร้างระบบเตือนภัยและการเตรียมการรองรับกรณีเกิดภัยที่ได้มาตรฐาน มีการ ตรวจสอบความ
พร้อมและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
8. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรและประมง ให้สามารถแข่งขันกับกลุ่มจังหวัดอื่น
นอกเหนือจากทิศทางการพัฒนาที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้กาหนดไว้ข้างต้น เมื่อคราว
ทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ปี 2553 แล้วนั้น ในปีนี้กลุ่มจังหวัดฯ
ได้นาทิศทางการพัฒนาภาคเศรษฐกิจหลักของกลุ่ม คือ การท่องเที่ยวและบริการ ในอนาคตมาเป็นกรอบใน
การปรับปรุงกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
กล่าวคือ
Conceptual Framework for Andaman Tourism’s new strategic move
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องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ได้ชี้ให้เห็นว่า รูปแบบการท่องเที่ยว
ของโลกในศตวรรษที่ 21 กาลังเริ่มเปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวแบบไร้พรมแดนที่ขยายอย่างรวดเร็ว ซึ่งการ
วางแผนในการจัดการท่องเที่ยวนั้นนอกจากจะต้องคานึงถึงความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ยัง
จะต้องคานึงถึงการรักษาสิ่งแว ดล้อมด้วย โดยใช้หลักการของแผนแม่บทของโลก (Agenda 21) มาเป็น
กรอบในการจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable tourism development) ด้วยการคานึงถึง
หลักการ 4 ประการ
(1) การดาเนินกิจการการท่องเที่ยวในขอบเขตที่ความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน
ขนบธรรมเนีย ม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนจะมีได้ต่อ
กิจกรรมการท่องเที่ยว
(2) ความตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน อันเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของชุมชนท้องถิ่น
(3) การมีส่วนร่ว มของเจ้าบ้านและผู้มาเยือนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว (ที่อาจจะมีผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศของชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีต่อการ
ท่องเที่ยว)
(4) การเชื่อมร้อยประสานความจาเป็นต่อการพัฒนาทางเลือกของชุมชนและกาหนดแผนงาน
ทางเศรษฐกิจ การดารงอยู่ของชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
จากหลักการข้างต้น ทาให้เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มท่องเที่ยวที่ก้าวหน้าเพื่อสร้าง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ผลักดันให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ ได้แก่

ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ได้ตระหนักถึง ความสาคัญรูปแบบการท่องเที่ยวเหล่านี้ที่กาลังอยู่ในความสนใจของประชา
สังคม และบูรณาการแนวทางดังกล่าวกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัด ผลักดันเป็นแผนงานโครงการรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสมดุลย์ดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในส่วนต่อไป
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 บทบาทของพื้นที่
จังหวัดระนอง : เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เน้นการใช้น้าแร่บาบัดและรักษาสุขภาพ
จังหวัดภูเก็ต : เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก(World class) และการขยายสู่อุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ระดับนานาชาติ และการ
ให้บริการทางการศึกษาและสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล
จังหวัดพังงา กระบี่ ตรัง : เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางทะเลและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบพานักยาว (Long Stay)
จังหวัดกระบี่ : เป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ามันและอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ามันขั้นต้น
จังหวัดพังงา : เป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้าให้กับจังหวัดในกลุ่มและจังหวัดนอกกลุ่ม
จังหวัดตรัง และพังงา : เป็นแหล่งผลิตยางพาราให้กับจังหวัดในกลุ่มและจังหวัดนอกกลุ่ม
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