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ส่วนที
วนที่ 3
การวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และแนวทาง
การแก้ไขปั ญหาของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
 ด้านการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก
อย่างยัง่ ยื น
 ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและประมง
ที่มีศกั ยภาพในพื้นที่เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้
ดความเข้มแข็ ง
อย่างยัง่ ยื น
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การวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการแก้ไข
ของประชาชนในพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
ในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดฯ ได้
ประมวลความคิดเห็น สภาพปั ญหา ความต้ องการ และแนวทางแก้ ไขจากประชาชนในพื้ นที่จังหวัดระนอง
พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ซึ่งถือว่าเป็ นข้ อมูลพื้นฐานที่สะท้ อนมุมมองการพัฒนาจากกลุ่มบุคคลที่จะมีส่วน
ได้ ส่วนเสียจากการแปลงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ไปสู่แผนปฏิบัติการ และการดาเนินงานโครงการต่างๆ
โดยตรง ความคิดเห็น และข้ อมูลที่ได้ รับจากการสารวจปั ญหา ความต้ องการ และแนวทางการแก้ ไขจากภาค
ประชาชนจะเป็ นเสมือนกลไกในถ่ายทอดข้ อมูลทุติยภูมิ และแนวทางตามยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ให้ เป็ น
แผนภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องด้ วยจังหวัดต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันได้ รวบรวม
ความคิดเห็นจากประชาชนในลักษณะที่แตกต่างกันไป และครอบคลุมรายละเอียดในหลากหลายประเด็น
ดังนั้น เพื่ อให้ สามารถนาข้ อมูลในส่วนนี้ไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของแผนพั ฒนากลุ่มจังหวัด
และแผนปฏิบัติการประจาปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน กลุ่มจังหวัดฯ จึงได้ สรุปสาระสาคัญของ
สภาพปั ญหา แนวทางแก้ ไขปั ญหา และจุ ดเน้ น ของการพั ฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ ท้ัง 2 ประเด็น
ประกอบด้ วย ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์ การสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ สนิ ค้ าเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อให้ ชุมชนเกิดความเข้ มแข็งอย่างยั่งยืน ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:
ยังยื
่ น

ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วทางทะเลทีม่ ีคุณภาพระดับโลก อย่าง

สาระสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ น้ ี จะเกี่ยวข้ องกับเพื่ อรั กษาแหล่ งท่องเที่ยวในอันดามัน
ยังคงสภาพธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวระบบนิเวศสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ มต่างๆ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเน้ นพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริการ รวมถึงยกระดับบุคลากรให้ มี
ความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ส่งเสริ มกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ เชื่ อมโยงกับ
ภาคบริการ พร้ อมสนับสนุ นการสร้ างกิจกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานซึ่งเป็ นหนึ่ง
ในปั จจัยหลักนาไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของกลุ่มจังหวัดให้ เติบโตเป็ นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ได้ อย่างเข้ มแข็งและยั่งยืนและสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ประชาชนใน
ท้ องถิ่น
 สภาพปั ญ หาเกี ่ย วก บั การท่อ งเที ่ย วทางทะเล รวมถึง ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
(1) ปั ญหาเส้ นทางการคมนาคมขนส่ง ค่อนข้ างกระจุ กตัวอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญๆ ในขณะ
ที่เส้ นทางการคมนาคมอื่นๆ ไม่สะดวกและปลอดภัย เส้ นทางคมนาคมที่เชื่ อมโยงจังหวัดบางจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดฯ ยัง มีสภาพเป็ น ถนน 2 ช่องจราจร โดยเฉพาะทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 4 ซึ่ งเป็ น
เส้ นทางคมนาคมขนส่งสายหลักของภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน และยังมีปัญหาการคมนาคมขนส่งระหว่างพื้ นที่
ในส่วนของแผ่นดินใหญ่ กับ เกาะต่า งๆ ทั้งที่เป็ นที่อยู่อาศัยของประชาชนและแหล่ งท่องเที่ยว เนื่องจาก
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ท่าเทียบเรือไม่ได้ มาตรฐานและร่ องนา้ มีสภาพตื้นเขิน รวมถึงเส้ นทางการเดินทางโดยเครื่ องบินค่อนข้ าง
จากัด เป็ น อุป สรรคต่อ การกระจายนัก ท่อ งเที่ย วไปยังแหล่ งท่อ งเที่ย วใหม่ ในขณะเดีย วกัน จานวน
ยานพาหนะ และจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในเขตเมืองของแหล่ งท่องเที่ยวที่สาคัญๆ ก่อให้ เกิดปั ญหา
ความแออัดในพื้ นที่ สะท้ อนปั ญหาด้ านความพร้ อมและคุณภาพของการบริ การพื้ นฐาน และการบริ หาร
จัดการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง
(2) ปั ญ หาความเสื่อ มโทรมของสภาพแวดล้ อ ม และความสมบูร ณ์ต ามธรรมชาติข องแหล่ง
ท่อ งเที่ย วปั จ จุ บัน ที่อ ยู ่ใ นเกณฑ์ถ ดถอยเป็ น ปั ญ หาที่ทุก จัง หวัด ในกลุ่ ม จัง หวัด ฯ ก าลัง ประสบอยู ่ใ น
ปั จจุ บัน ซึ่ งส่วนหนึ่ งเป็ นผลกระทบจากการเพิ่ มปริ มาณของนักท่องเที่ยวและจากภัยธรรมชาติ ขาดการ
พั ฒนาและดูแลที่ต่อเนื่ องจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสานึกสาธารณะ
ไม่เห็นถึงความจาเป็ นในการดูแ ลรั กษาแหล่ งท่องเที่ยว
(3) การขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น จัดเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการกระจุ กตัวของนักท่องเที่ยวอยู่ในแหล่ งท่องเที่ยวดั้งเดิม
ภาครัฐ ภาคเอกชนให้ ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์และทาการตลาดด้ านการท่องเที่ยวให้ กับแหล่ ง
ท่อ งเที่ยวที่มีช่ื อ เสียง ซึ่ งคนส่ว นใหญ่ ร้ ู จัก แล้ ว เพี ยงอย่า งเดียว การประชาสัมพั น ธ์ในระยะเวลาที่ผ่า น
มายังไม่มีประสิทธิภาพเพี ยงพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้ กระจายตัวไปสู่แหล่ งท่องเที่ยวใหม่ๆ
(4) ปั ญ หาเรื่ อ งการขาดแคลนบุคลากร หรือ ทัก ษะของบุคลากรด้ า นการท่องเที่ยว จัดเป็ น อีก
หนึ่ งอุปสรรคสาคัญ ในการเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้ นที่ ไม่จากัด
เฉพาะปั ญ หาด้ า นการขาดแคลนบุค ลากรทางการท่อ งเที่ย วและการผลิต ทั้ง ในเชิง ปริ ม าณ และเชิง
คุณ ภาพ แต่ผู้ ป ระกอบการบางส่ว นในพื้ น ที่ย ัง มีค วามรู้ และทัก ษะในการประกอบอาชีพ ที่ไ ม่มี
ประสิทธิภาพเพี ยงพอในการแข่งขัน การรวมกลุ่ มของเครื อข่ายผู้ ประกอบการในบางพื้ นที่ยังไม่เข้ มแข็ง
เพี ยงพอที่จะสร้ างอานาจในการต่อรองเชิงเศรษฐกิจ
(5) ปั ญหาเรื่องการบริหารจัดการแหล่ งท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในระดับต่างๆ
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ที่ยังมีความเข้ าใจในแนวความคิดเรื่ องการทางานแบบบูรณาการอยู่ในระดับ
ที่แ ตกต่า งกัน ส่ง ผลให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา และพั ฒ นาพื้ น ที่ที่ผ่า นมาในบางเรื่ อ งไม่ป ระสบความสาเร็จ
เท่า ที่ค วร ประเด็น ปั ญ หาที่เ กิด ขึ้ น ในพื้ น ที่สะท้ อ นความขัด แย้ ง ทางการเมือ งของสมาชิก ในองค์ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ผู้บริหารท้ องถิ่นขาดจิตสาธารณะ การแก้ ปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
รวมถึงภาคเอกชนในพื้ นที่ยังดาเนินธุรกิจที่เล็งเห็นเฉพาะประโยชน์ส่วนตัว
 ความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปั ญหาของประชาชน
(1) ควรสนับ สนุ น การมีส่ว นร่ ว มของเยาวชนในการอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติที่ม ีคุณ ค่า
ส่งเสริมให้ เกิดกิจ กรรมความร่ วมมือ ฟื้ นฟูธรรมชาติ เช่น การปลูกปะการังเทียม สนับสนุ นแนวคิดการ
ท่อ งเที่ย วเชิง อนุ รั ก ษ์ โดยกาหนดมาตรการกระตุ้ น ให้ นัก ท่อ งเที่ย วมีส่ว นร่ ว มรั บ ผิด ชอบในการดูแ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการฟื้ นฟู
และอนุ รักษ์แหล่ งท่องเที่ยวให้ เติบโตอย่างยั่งยืน
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(2) ปรับ ปรุง และส่ง เสริ ม การพั ฒ นาแหล่ ง ท่อ งเที่ย ว การบริ ก ารด้ า นการท่อ งเที่ย ว ให้ มี
มาตรฐานสากล ร่ ว มถึง ส่ง เสริ ม ให้ มีก ารจัด กิจ กรรมการท่อ งเที่ย วที่ห ลากหลายเชื่ อ มโยงกับ แหล่ง
ท่อ งเที่ยวที่มีอ ยู่โดยมุ่งเน้ นการมีส่วนร่ ว มของประชาชนและผู้ ป ระกอบการ ตระหนักถึงความสาคัญใน
การต้ อนรั บนักท่องเที่ยวบนจิตสานึกในการเป็ นเจ้ าบ้ านที่ดี
(3) จัดประชาสัมพั น ธ์แหล่ งท่อ งเที่ยวอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกิจ กรรมเชิงอนุ รัก ษ์ประชาชน ซึ่ ง
ในพื้ น ที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน เห็นตรงกัน ว่า เพื่ อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
กลุ่มจังหวัดฯ จากการสร้ างแบรนด์การท่องเที่ยวของกลุ่ มจังหวัดฯ และประชาสัมพั นธ์ให้ เป็ นที่ยอมรั บ
ในวงกว้ าง
(4) ให้ อ งค์ก รส่ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า มามีบ ทบาทในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่อ งเที่ย วในพื้ น ที่ และกาหนด
มาตรการในการรักษามาตรฐานแหล่ง ท่องเที่ยว
(5) สารวจแหล่ งท่อ งเที่ยวชุ มชน จัดทาเส้ น ทางการท่อ งเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม และพั ฒ นาแหล่ ง
ท่อ งเที่ยวเชิงนิเ วศ เชิงวัฒ นธรรม ภูมิปัญ ญาท้ อ งถิ่ น แหล่ งท่อ งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ให้ มีความสวย
งาน น่าสนใจ และน่าประทับใจเพื่อดึง ดูดนักท่องเที่ยวให้ มาเที่ยวชม กระจายรายได้ แก่ประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ จะต้ องให้ ความสาคัญกับการพั ฒนาบุคลากรด้ า นการท่องเที่ยวและบริ ก ารรองรั บกับ การส่งเสริ ม
การเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่น เช่ น โครงการมัคคุเทศก์น้อย
(6) แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสาขาธุรกิจต่างๆ ภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ นาเสนอว่า
ควรจัดตั้งหรื อปรั บปรุงศูนย์พัฒนาทักษะโดยร่ วมกับสถาบันการศึกษาในพื้ นที่ โดยให้ ภาคเอกชนเข้ ามา
มีส่วนร่ วมในการพั ฒนาหลักสูตรเพื่ อให้ การอบรมสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม พร้ อม
ให้ ความสาคัญ กับ ศูน ย์ก ารเรียนรู้ ชุมชนเพื่ อเพิ่ มพูน ทักษะในการประกอบอาชีพ โดยการส่งเสริมและ
พั ฒนาบุคลากรด้ านการท่องเที่ยวและบริ การ และจัดสร้ างกลุ่มอาชีพให้ มีแหล่งในการจาหน่ายสินค้ าใน
ชุมชน เพื่ อ ส่งเสริมการเรียนรู้ เ ทคนิค กลยุทธ์ใ นการขายสิน ค้ า และการพัฒนาทักษะให้ ต รงกับ ความ
ต้ องการของตลาดแรงงานในพื้ นที่
(7) เพิ่ มความเข้ มงวดในการรั กษาความปลอดภัย ความสงบเรี ยบร้ อยในพื้ นที่ เพื่ อสร้ างความ
มั่นใจให้ แก่นักท่องเที่ยว และประชากร โดยเพิ่ มเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย ฝึ กอบรมอาสาสมัครใน
ชุมชนให้ มีความรู้ในการบริหารจัดการความปลอดภัย และคุ้มกันชุมชนของตนเอง ติดตั้งไฟฟ้ าตามถนน
หนทางต่า งๆ ติดตั้งกล้ อ ง CCTV ในพื้ น ที่ให้ ครอบคลุมทุก พื้ น ที่ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งแหล่ งท่อ งเที่ยว
ต่างๆ
(8) ส่ง เสริม กระบวนการมีส่ว นรวมของทุก ภาคส่ว นในทุก ระดับ ทาในระดับ กระทรวง กรม
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นเพื่ อผลักดัน สนั บ สนุ น การพัฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานเพื่ อรองรับการ
พัฒนาจังหวัดให้ เหมาะสมเป็ น ระบบ เชื่ อมโยงระหว่า งการคมนาคมสายหลัก สายรอง และท้ องถิ่น ทั้ง
ทางบกและทางทะเล รวมถึงการเชื่ อมโยงเส้ นทางการคมนาคมกับท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต กระบี่
เพื่ ออานวยความสะดวกให้ กับนักท่องเที่ยว นักลงทุนและประชาชนได้ สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ลด
การสูญเสียทางเศรษฐกิจ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้สนิ ค้าเกษตรและประมงที่มีศกั ยภาพใน
พื้ นทีเ่ พือ่ ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยังยื
่ น
ในประเด็นยุทธศาสตร์น้ ีเกี่ยวข้ องกับการส่งเสริมสินค้ าเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดให้ มีการสร้ าง
มูลค่าที่สูงขึ้น โดยเน้ นการเพิ่ มประสิทธิภาพ นานวัตกรรมเข้ ามาสร้ างมูลค่าสินค้ าแปรรูป และพั ฒนาการ
เพาะปลูก การทาประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามูลค่าสูง การเก็บเกี่ยวอย่างถู กต้ องเหมาะสมเพื่ อให้ ได้ ผล
ผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยลดต้ นทุนการผลิต สามารถสร้ างความเข้ มแข็งให้ เครือข่ายเกษตรกรได้
อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาอย่างบูรณาการ
 สภาพปั ญหาเกี่ยวกับสินค้า และศักยภาพของภาคการเกษตร ของวิสาหกิจชุมชน
(1) รายได้ และเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดยังผูกขาดเฉพาะในภาคธุรกิจท่องเที่ยวเพี ยงอย่าง
เดียว โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจยังคงพึ่ งพิ งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและขาดการเชื่ อมโยงกับภาคธุรกิจ
อื่ น ๆ ส่ง ผลให้ เ กิด ปั ญ หาความแตกต่า งทางสถานภาพทางสัง คม และชีว ิต ความเป็ น อยู ่ข อง
ผู้ประกอบการและเกษตรกรภายในกลุ่มจังหวัดฯ
(2) ปั ญหาด้ านการเกษตรเป็ นจุ ดอ่อนสาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน โดยในปั จจุ บัน
เกษตรกรจาเป็ นต้ องเผชิญกับปั จจัยการผลิต เช่ น ปุ๋ ยต่างๆ ที่มีราคาสูงขึ้น พื้ นที่เพาะปลูกมีลดน้ อยลง
บางส่ว นยัง ขาดความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี และขาดเงิน ทุน หมุน เวีย นในการประกอบอาชีพ มีห นี้ สิน ที่ยัง
ต้ องการให้ ภาครัฐเข้ าไปให้ ความรู้และสนับสนุ นเงินทุน
(3) ผลผลิต ทางการเกษตรบางรายการมีร าคาตกต่ า และไม่ม ีเ สถีย รภาพ ราคาสิน ค้ า พืช
เศรษฐกิจ ภาคการเกษตร (ปาล์ม ยางพารา) มีค วามผัน ผวน และ พื ช ที่เ พาะปลูก ส่ว นมากเป็ น พื ช
เชิงเดี่ยวที่อาจก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านความเสื่อมโทรมของดินได้ ไม่มีตลาดกลางสินค้ าเกษตร
(4) เส้ นทางการขนส่งภาคการเกษตรไม่สะดวก ชารุด สร้ างภาระค่าใช้ จ่ายด้ านการขนส่ง
(5) การเจริ ญ เติบ โต และการขยายตัว ของสังคมเมือ งจากอุตสาหกรรมการท่อ งเที่ยวในพื้ น ที่
กลุ่มจังหวัดฯ ส่งผลต่อระบบความสัมพั นธ์แบบเครื อญาติท่ีเคยมีอยู่ในสังคมแต่ด้ังเดิมเปลี่ ยนแปลงไป
เนื่ อ งจากมีป ระชากรต่า งถิ่น เดิน ทางเข้ า มาอยู ่อ าศัย และประกอบอาชีพ เป็ น จานวนมากทาให้ ข าด
ปฏิสัมพั นธ์ระหว่ างกัน รวมถึงภาระหน้ าที่ในเวลาอันจากัด และแนวทางการใช้ ชีวิตรูปแบบใหม่ส่งผลให้
คนส่วนใหญ่พ่ึงตนเอง อันนาไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวกในสังคม
(6) ปั ญหาเอกสิทธิ์ท่ดี ินทากินของราษฎร เกษตรกรมีการบุกรุก พื้ นที่ป่าสงวน
(7) การขาดแคลนนา้ เพื่ อการเกษตร เนื่ อ งจากไม่มีแหล่ งนา้ ขนาดใหญ่ สถานที่กัก เก็บนา้ และ
แหล่ งนา้ จากระบบชลประทานในระบบมีพ้ ื นที่น้อย
(8) ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรในการเพาะปลูก
(9) ปั ญ หาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ต้ องพึ่ งแรงงานต่างด้ า ว จึงเป็ นอีกหนึ่ งประเด็น
ส าคัญ ที่ก ลุ ่ ม จัง หวัด ฯ จะต้ อ งแก้ ไ ข การไม่ป ฏิบ ัต ิต ามกฎหมายของผู้ ป ระกอบการ การขาดการ
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ประสานงานของหน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น ต้ น ปั ญ หาแรงงานต่า งด้ า วเหล่ า นี้ น อกเหนือ จากจะเป็ น
อุปสรรคต่อการจัดระเบียบสังคมในพื้ นที่แล้ วนั้น ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน ความ
ระแวงต่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการแพร่ กระจายของยาเสพย์ติดอีกด้ วย
(10) ขาดการทานาผลงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดในการผลิต สินค้ า เกษตรและประมง รวมทั้ง
การจัดการตลาดในระดับ SME และตลาดเพื่ อการส่งออก ทาให้ มูลค่าภาคการเกษตรอยู่ในระดับ ต่า
ไม่เกิดรายได้ เพียงพอในการพั ฒนาสาขาเกษตรกรรมและสัตว์นา้
 ความต้องการและแนวทางการแก้ไขปั ญหาจากภาคประชาชน
(1) สนับ สนุ น การวิจั ย และพั ฒ นาเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพ และลดต้ น ทุน การผลิตพืช เศรษฐกิจ
เช่น ปาล์มนา้ มัน ยางพารา และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ รวมถึงการประมง และเพาะเลี้ ยงสัตว์นา้
ชายฝั่งมูลค่าสูง รวมถึงขยายองค์ความรู้ในการจัดเก็บผลผลิต การแปรรูปสินค้ าเกษตรในกรณีท่ีจะต้ อง
เผชิญ ปั ญ หาภาวะราคาสินค้ าเกษตรผันผวน (ตกต่า) รวมถึงการเผยแพร่ เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
ทดแทนจากปาล์มนา้ มัน หรือกากของเสียจากการเกษตรอื่นๆ
(2) พั ฒนาระบบการผลิตสิน ค้ า เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้ น การสร้ า ง
รายได้ เพื่ อ พัฒนาคุณภาพชีวิต และรักษาฐานการผลิตให้ เป็ นของเกษตรกรในท้ องถิ่น ไม่เน้ นการสร้ า ง
ความมั่นคั่งตามแนววัตถุนิยม และที่สาคัญที่สุดคือบูรณาการระบบการผลิตภาคการเกษตร (พื ช ประมง
และปศุสัต ว์) เข้ า กับ อุต สาหกรรมการท่อ งเที่ย ว และภาคการผลิต ในพื้ น ที่เ พื่ อ สร้ า งอาชีพ และเพิ่ ม
รายได้ ให้ แก่เกษตรกรและประชาชนอย่างทั่วถึง
(3) การลดต้ น ทุน การผลิตภาคการเกษตร เช่น การใช้ ปู๋ยอินทรีย์ แทนปุ๋ ยเคมี รวมทั้งอาหาร
และเวชภัณฑ์ของปศุสัตว์ และการทาประมง
(4) การเร่ งหาพื้ นที่เพาะปลูกให้ กับเกษตรกร เพื่ อลดปั ญหาการบุกรุกพื้ นที่ป่าสงวน
(5) สนับ สนุ น ส่งเสริ มการให้ ความรู้ วิช าการและเทคโนโลนีก ารเกษตรที่ท ัน สมัย ร่ ว มถึงการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน รวมไปถึงช่องทางการตลาด
(6) สนับ สนุ น การรวมกลุ่ม อาชีพ และสนับ สนุ น การจัด ตั้ ง แหล่ง ในการจาหน่า ยสิน ค้ า ชุม ชน
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการแปรรูป ผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งอาหารและเวชภัณฑ์ของปศุสัตว์และสัตว์
นา้ การปรับรูปแบบของสินค้ า OTOP ให้ มีความน่ าสนใจ และน่ าจับจ่ ายใช้ สอย บนพื้ นฐานการผลิตที่มี
คุณภาพสอดคล้ องกับมาตรฐานระดับสากล
กล่า วโดยสรุป การแก้ ปั ญ หาและการด าเนิน งานตามแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา ซึ่ ง สรุป จาก
แนวความคิดของประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจากการพั ฒนาพื้ นที่โดยตรง จะวางอยู่บนพื้ นฐานของการ
ทางานแบบบูรณาการอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ การให้ บริ การ และ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว และการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้ า เกษตร และประมง
อาทิเช่น ยางพารา ปาล์ม การเพาะเลี้ ยงสัตว์นา้ มูลค่าสูง สามารถเชื่อมโยงสาขาธุรกิจประเภทอื่น ๆ
เข้ า กับ อุตสาหกรรมการท่อ งเที่ย ว รวมถึง การพั ฒ นาการบริ ห ารจัดการด้ า นการตลาด ซึ่ ง กลุ่ มจัง หวัด
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ภาคใต้ ฝั่ง อัน ดามัน ได้ วิเ คราะห์ถ ึง รายละเอีย ดในประเด็น ต่า งๆ และนาไปเป็ น โจทย์ใ น การทบทวน
แผนพั ฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่ง อัน ดามัน และเป็ น หนึ่ งในกลไกหลัก สาหรับ การแปลงแผนพัฒ นาฯ
ไปสู่แผนปฏบฺ ัติราชการของกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปี พ.ศ. 2557 ในส่วนต่อไป
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